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DÓLAR    R$ 3,468  (compra) R$ 3,470  (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 3,330  (compra) R$ 3,610  (venda)
EURO   R$ 3,891  (compra) R$ 3,897  (venda)

l Obras da barragem de Camará já estão 90% concluídas. Página 5

l bombeiros apreendem 900 unidades de fogos de artifício. Página 6

l Estado Islâmico estaria recrutando brasileiros por aplicativo. Página 11

l Governo abre hoje Salão de Artesanato em Campina Grande. Página 13
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Confira a 
programação 
cultural de 
João Pessoa 
para este fim 
de semana. 
PÁGInA 24

Seu Pereira e 
Escurinho são 
atrações do dia
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ERuDITo E PoPulAR  Coro Infantil da Paraíba apresenta-se hoje com 
repertório eclético que inclui pout pourri de Luiz Gonzaga.  PÁGInA 21

ANIvErSárIO dE MANGAbEIrA
FOTOS: Evandro Pereira

Henrique Alves, do 
Turismo, foi citado por 
Sérgio Machado.  PÁGInA 9

Campinense per-
deu para o Botafogo, 
mas levou o troféu do 
Paraibano.  PÁGInA 17

Serão injetados na eco-
nomia aproximadamente 
R$ 127 milhões.  PÁGInA 4

Delação derruba 
mais um ministro

Raposa celebra 
bicampeonato

Estado paga hoje
a primeira parcela

lAvA jATO13O SAlárIO
Esportes

Estado entrega 100 
ruas pavimentadas

Dentro das comemorações do aniversário de 33 anos do bairro de Mangabeira, o governador Ricardo 
Coutinho entregou ontem obras de pavimentação e drenagem na comunidade Cidade Verde.  PÁGInA 3
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Durante o evento de inauguração, o governador parabenizou os moradores do bairro e anunciou que R$ 15 milhões foram investidos na recuperação das ruas na comunidade Cidade Verde



O pagamento de uma primeira 
parcela de décimo terceiro salário 
não merece mesmo muito estarda-
lhaço. Não é caso para foguetório. 
Afinal, faz parte das obrigações de 
um gestor – seja da esfera adminis-
trativa pública ou privada - pagar 
em dia tanto os trabalhadores como 
os fornecedores, por exemplo.

E assim fez o governador Ricar-
do Coutinho, ao anunciar, ontem, 
em mensagem clara, porém conci-
sa, nas redes sociais, o pagamen-
to da primeira parcela do décimo 
terceiro salário do funcionalismo 
público estadual. Hoje, os servido-
res estatais irão sacar, no banco, 
normalmente, o dinheiro a que têm 
direito.

Entende-se a atitude consciente 
do governador em não querer fazer 
“propaganda eleitoral gratuita”, 
ou outra forma qualquer de pro-
selitismo, aproveitando-se – como 
muitos o fariam - de um ato admi-
nistrativo que afeta a vida de mi-
lhares de famílias e a própria eco-
nomia paraibana.

No entanto, deve-se ressaltar, 
até por uma questão de justiça, o 
empenho de Ricardo - e, neste em-
preendimento, seja como prefeito 
de João Pessoa, seja como governa-
dor da Paraíba -, lá se vai mais de 
dez anos -, de pagar na data apra-
zada a primeira parcela do décimo 
terceiro salário do funcionalismo.

Esse compromisso pessoal, 
assumido pelo gestor socialista, 
além de manter a tranquilidade 
nos lares dos funcionários, do Li-
toral ao Sertão, torna confortável 

a vida de milhares de homens e 
mulheres de negócios, ou seja, a 
força motriz da economia paraiba-
na, que, neste particular, funciona 
sem sobressaltos.

Afinal, em um momento como 
este que se vive, marcado por gra-
ve crise econômica, a injeção de 
R$ 127 milhões na economia parai-
bana é, sem qualquer favor, uma ex-
celente notícia. Acrescente-se que 
este dinheiro é liberado às véspe-
ras dos festejos juninos, o que po-
tencializa o impacto financeiro.

O funcionalismo, sob a gestão de 
Ricardo Coutinho, sempre respirou 
com alívio, ou seja, sem sobressal-
tos, no quesito pagamento de salá-
rios. Desde 2005, quando assumiu 
a prefeitura da capital, o socialista 
não arredou pé de seu compromis-
so com datas e a relação dos direi-
tos com o dinheiro em caixa.

Percebe-se que Ricardo sub-
mete a questão do pagamento a 
um plano geral de gestão, que não 
perde de vista o equilíbrio fiscal 
do Estado. Trocando em miúdos, o 
Estado paga o que é possível pagar. 
Afastar-se desse parâmetro signi-
ficaria incorrer em “politiquice” e 
crime de responsabilidade.

A Paraíba segue firme na tra-
vessia. Se depender do governador, 
o Estado não diminuirá o ritmo do 
desenvolvimento socioeconômico. 
Agora, o que não faz parte dos pla-
nos são golpes baixos, como o “de-
saparecimento” súbito de verbas 
públicas já em conta, como aconte-
ceu com o dinheiro do Viaduto do 
Geisel.

Editorial

Firme na travessia
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ACúMUlO DE FUNÇÃO

TIMINg DO gOlPE

Ontem, pelo Twitter, o governa-
dor Ricardo Coutinho pôs fogo 
no cenário político da capital ao 
anunciar o pagamento para hoje 
do 13º dos servidores. Não pelo 
anúncio, pois este já era espe-
rado, mas pela cutucada “sem 
coletiva, apenas uma tuitada”, 
no fim do texto. Fato é que virou 
rotina a convocação desneces-
sária de entrevista coletiva por 
outros gestores apenas com 
intuito de gerar notícia.

Ricardo Coutinho também 
aproveitou a entrega das mais 
de cem ruas calçadas em Man-
gabeira pelo Governo do Esta-
do para alfinetar a gestão da 
Prefeitura de João Pessoa. “A 
obrigação é da prefeitura e ela 
não faz. É difícil ser governador 
e prefeito ao mesmo tempo”, 
disse. Em seu Twitter, o go-
vernador complementou: “Sem 
pirotecnias nem embalagens 
surreais, apenas trabalho”.

Foi com muita alegria que recebi 
ontem a notícia do título de cida-
dão paraibano que será concedido 
hoje pela Assembleia Legislativa 
da Paraíba ao professor da Univer-
sidade Federal da Paraíba, Wilfredo 
Maldonado. Durante meus anos de 
graduação em Jornalismo na UFPB, 
tive a satisfação de ser aluno de 
Wilfredo. Professor de humor úni-
co, coração gigante. Um verdadeiro 
apaixonado pela Paraíba. Parabéns 
a Estela pela proposta.

Henrique Eduardo Alves está fora do governo do presidente interino Michel Temer. Em pouco mais de um 
mês, o peemedebista é o terceiro ministro a pedir demissão. Vale ressaltar que os três caíram pelo mesmo 
motivo: foram citados em gravações feitas pelo ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado. Romero Jucá, 
do Planejamento, e Fabiano Silveira, da Transparência, puxaram a fila. Outros devem vir em seguida. 

Ainda durante a Audiência Pública da 
ALPB, proposta pelo deputado Jeová 
Campos, um dos momentos mais emo-
cionantes foi a homenagem da presidente 
Dilma Rousseff a Elizabeth Teixeira, líder 
camponesa e viúva de um dos maiores 
mártires da luta pela reforma agrária no 
Brasil, João Pedro Teixeira, morto a mando   
do latifundiário Agnaldo Veloso Borges.

Quem sai cada vez mais popular a cada evento 
político é o governador Ricardo Coutinho. Na Au-
diência Pública com a presidente Dilma Rousseff, 
o chefe do Executivo da Paraíba foi ovacionado al-
gumas vezes. Em uma delas a multidão disparou, 
em coro, as palavras de ordem: “Ricardo, guerrei-
ro, do povo brasileiro!”. Mais de seis mil pessoas 
compareceram ao evento no Espaço Cultural.

GUERREIRO EMOCIONANTE

TUITADA

AMbIENTE INóSPITO

CIDADÃO PARAIbANO

Enquanto a presidente afastada Dilma Rous-
seff concedia entrevista coletiva aos jornalis-
tas, no Teatro Paulo Paulo Pontes, ao final de 
sua passagem pela Paraíba, tive uma conver-
sa com o ministro-chefe da Casa Civil afasta-
do e ex-governador da Bahia, Jaques Wagner. 
A impressão é a mesma que percebo em ou-
tros funcionários do governo federal que re-
sistem, em Brasília, a este governo interino. 
Para os que arquitetaram este movimento 
contra Dilma, o golpe era urgente. Há quem 
diga que não foi golpe. Entendo e respeito, 
pois cegueira existe de todo tipo. Após o va-
zamento das gravações de Sérgio Machado, já 
no primeiro capítulo, com Romero Jucá, tudo 
ficou explícito. A questão do timing para os 
golpistas é que apesar da recessão econômi-
ca, o governo federal, após 13 anos de políticas públicas voltadas para diminuir a desigualdade social, 
começaria a colher valores incalculáveis. Bolsa Família, Pronatec, Prouni levaram, ao longo dos anos, 
educação e condições de empoderamento a uma população que antes se contentava em terminar a 
vida sem perspectiva de melhora. “Educação abre a mente, por isso eles têm medo”, me disse Wagner. 
E por isso mesmo tantos retrocessos sociais vêm sendo promovidos pela batuta de Michel Temer. 
Outros programas estavam na ‘agulha’, como um que promete difundir o cinema brasileiro a todos os 
usuários do Bolsa Família por meio de um dispositivo que usará a tecnologia de TV digital. O mesmo 
aparato tecnológico servirá para transmitir cursos preparatórios para o Enem, por exemplo. E de gra-
ça. Em qual ministério está o projeto? No MinC, o primeiro atacado por Temer. 
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UNInforme
Felipe gesteira (interino)
reporter@felipegesteira.com

Uma arca vazia para uma política pobre

Primeiro pensei em recorrer 
à metáfora do trem, e de uma via-
gem terrível, à uma rota provável, o 
impeachment da presidenta Dilma 
Rousseff. Não, a metáfora do trem 
já não serve. Viajamos em um navio, 
num mar revolto, em que uma tem-
pestade formidável se levanta e pare-
ce que não vai amainar tão cedo.

Deram-se as condições para o im-
pedimento, ajustaram-se os quóruns, 
ainda que nem sempre os motivos 
fossem os republicanos, e vive-se no 
Senado Federal, a fase das oitivas das 
testemunhas.

Do lado da governança, desfral-
dou-se o discurso da austeridade, 
dos ajustes, do estado mínimo, mas 
em pouco tempo viu-se que tudo não 
passava de discurso. O governo inte-
rino veio com muita sede ao pote, e à 
pressa, num parlamento conturbado, 
ganhou condições para aprovar um 
déficit de 170 bilhões, e a desvincu-
lação de receitas e despesas do orça-
mento da União, para a liberdade da 
gastança.

Enquanto escrevo a coluna, assis-
to às notícias da renúncia do ministro 
do Turismo. O governo esfarela-se a 
cada dia, e, para cada lado que olhe-
mos, nuvens sombrias acumulam-se 
no horizonte, crivando de incertezas, 
a hora seguinte, o dia de amanhã, a 
rota provável.

Ainda que não haja um crime 
de responsabilidade, ainda que não 
estejam caracterizados o dolo e a 
má-fé, há grande probabilidade da 
consumação da cassação do man-
dato da presidenta. O impeachment 
far-se-á à força, a golpes nas mesas 
e campainhas de alerta nas sessões 

do Senado, na medida em que até a 
narrativa da corrupção absoluta do 
Partido dos Trabalhadores desmoro-
nou, à custa dos dados terríveis que 
transformam a verdade da corrup-
ção, em um iceberg a implodir a polí-
tica como um todo, nos seus diversos 
matizes e cores.

O impedimento virá, ainda que 
o governo interino, sob o manto da 
salvação nacional, tenha reunido um 
número significativo de mandatários 
preocupados com foro privilegia-
do, ainda que o próprio comandante 
desta nau, vestido de temor, tenha 
que fingir coragem para livrar-se das 
inconvenientes citações do seu nome 
na Operação Lava Jato.

O dilúvio prossegue, a tempes-
tade ribomba, e, nas bordas decisó-
rias da política, levanta-se o conjun-
to dos movimentos sociais, a clamar 
pela defesa da democracia, a recru-
descer na faina da mobilização das 
massas para uma mudança real nas 
condições do exercício da cidadania 
no País.

O navio prossegue aos solavan-
cos, ora sendo impelido pela mão 
grande e apressada dos que querem 
alcançar o porto do impedimento a 
qualquer custo, ora de forma lenta, 
sob o influxo da minoria que tenta 
recuperar o mandato da presiden-
te, em sintonia com a voz rouca das 
ruas, das praças e dos aeroportos, a 
denunciar diuturnamente o golpe.

Quem se salvará da força dessa 
lama? Como erguer, acima dessas 
águas turvas, a arca, e os seus exem-
plares de ética, moralidade, cidada-
nia e justiça social? A arca, desta vez, 
ficará vazia?

Artigo  Joana belarmino - joanabelarmino00@gmail.com

Do lado da governança, desfraldou-se o discurso da austeridade, dos ajustes, do 
estado mínimo,mas em pouco tempo viu-se que tudo não passava de discurso.
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Bairro de Mangabeira ganha 100 
ruas pavimentadas e drenadas
Obras na comunidade
Cidade Verde receberam
investimento de R$ 15 mi

O governador Ricardo 
Coutinho entregou na manhã 
de ontem a pavimentação 
e drenagem de 100 ruas da 
Comunidade Cidade Verde, 
no bairro de Mangabeira 
VIII. O evento faz parte das 
comemorações dos 33 anos 
de aniversário do bairro, o 
mais populoso de João Pes-
soa. Com investimentos em 
torno de R$ 15 milhões, o 
bairro ganha mais qualidade 
de vida e vias pavimentadas 
que dão acesso a outras loca-
lidades da capital.

Durante o evento de en-
trega das obras, Ricardo Cou-
tinho declarou que calçamen-
to é atribuição da prefeitura 
do município, que, no caso de 
João Pessoa, segundo o go-
vernador, possui orçamento 
de aproximadamente R$ 2 bi-
lhões. De acordo com Ricardo 
Coutinho, entretanto, nesses 
quatro anos da atual gestão, o 
Executivo municipal pavimen-
tou apenas 39 ruas em Manga-
beira, enquanto o Governo do 
Estado já beneficiou 164 ruas 
no bairro, com calçamento, 
drenagem e saneamento. 

Nesses cinco anos e meio 
de governo, Mangabeira já 
recebeu diversos benefícios. 
O governador enumerou es-
colas (inclusive uma técnica), 
PSF, Trevo das Mangabeiras 
e um shopping que emprega 
mais de três mil pessoas. Pos-
sui um Restaurante Popular, 
Distrito Integrado de Segu-
rança Pública, Unidade de Po-
lícia Solidária, Centro Socio-
educativo (Fundac) e Centro 

Cardoso Filho
josecardosofilho@gmail.com

Moradores elogiam
Ana Rachel Almeida
Especial para A União

De acordo com os moradores do bairro Cidade 
Verde, as obras realizadas pelo governo trouxeram 
benefícios para a mobilidade urbana da região. 
Eles relataram ainda que, antes da pavimentação 
e drenagem de algumas ruas, eles enfrentavam 
muitas dificuldades de locomoção, tanto dos veí-
culos (carros e ônibus) quanto dos pedestres, devi-
do à grande quantidade de buracos e lama, e, em 
épocas chuvosas, muitas casas eram alagadas. 

A população 
também comentou 
sobre a impor-
tância das obras 
e as melhorias 
que ela trouxe, 
além de sugerir 
melhorias, como foi o caso da comerciante, 
da Rua Flor de Iris, Maria José Garcia, que 
propôs a construção de uma praça na entrada 
de Mangabeira, no local onde atualmente se 
encontram algumas barracas, alegando poluir 
visualmente a rua.  Ela comentou ainda sobre 
a importância do calçamento. “Realmente es-
távamos precisando muito de uma obra como 
essa. Muitas vezes eu chegava ao trabalho 
encharcada devido aos buracos que enchiam 
de água da chuva, tendo que voltar pra casa, 
mas hoje está bem melhor”, completou.

A cabeleireira 
Rociana Batista 
comentou que 
antes das obras 
as ruas tinham 
muitos cascalhos, 
pedras, esgoto no 
meio da rua e buracos. Ela também disse 
que realmente houve uma melhora, mas 
que gostaria que esse trabalho continuas-
se também em outras ruas. A empregada 
doméstica Josefa Maria Barbosa afirmou 
que o calçamento das ruas melhorou em 
todos os sentidos, tanto visualmente, 
quanto para a locomoção dos moradores, 
além da melhora no tráfego do bairro. 
“Aqui era cheio de lama, buraco, era muito 
difícil para os ônibus, mas agora melhorou 
muito”, finalizou.

A empregada 
doméstica Maria 
de Fátima da 
Silva, moradora 
do bairro há 
aproximada-
mente 20 anos, 
revelou que o bairro antes da realização 
das obras do governo limitava muito a 
população, além da grande quantidade 
de lama que sujava muitos deles, 
causando transtornos à população. 
“Depois dessa obra podemos trazer 
nossos amigos e familiares com mais 
tranquilidade. Nós estamos muito 
agradecidos ao governador, e a todos 
que fizeram parte dessa obra, porque 
antes realmente não tinha condição de 
andar por aqui”, comentou.

O comercian-
te Genilson 
Macedo Brito 
falou sobre as 
melhorias que 
a pavimentação 
trouxe visual-
mente ao bairro, além dos benefícios 
para os moradores com relação a sua 
locomoção. Ele disse também que 
a Rua Dulce Pessoa Ramalho, onde 
Genilson mora, possuía muita poeira, 
que facilitava algumas doenças res-
piratórias, além dos buracos. “Antes 
os ônibus rodavam aqui praticamente 
sem para-choque, por causa dos bu-
racos. E quando chovia a água alagava 
tudo”, afirmou.

Cecília Silva 
Andrade disse 
que nos bairros 
onde foram rea-
lizados às obras 
realmente houve 
uma melhoria 
considerável. Cecília relatou que antes 
da pavimentação ela sentiu grande 
dificuldade em buscar seus filhos na 
escola, em decorrência dos buracos, que 
enchiam de água da chuva. “Antes era 
tanto buraco que acabava com os carros, 
principalmente quando chovia juntava 
com a lama, ai que era mais complicado. 
Mas agora melhorou muito, por isso eu 
gostaria muito que o resto das ruas 
também fossem calçadas para melhorar 
ainda mais”, disse.

Maria José Garcia
Comerciante

rociana Batista
Cabeleireira

Maria de FátiMa
Empregada doméstica

Genilson Macedo
Comerciante

cecília silva
Dona de casa

Enquete

de Formação de Professores 
(em construção).

“Espero fazer muito mais”, 
disse o governador ao anunciar 
que em breve voltará ao bairro 
para entregar mais benefícios. 
As 100 ruas foram melhoradas 
com mais de 126 mil metros 
quadrados de calçamento. O 
evento de ontem aconteceu na 
Rua Flor de Iris, ao lado da Es-
cola Mestre Sivuca.

A superintendente da Su-
plan, Simone Guimarães, disse 
que a entrega da obra tem um 
impacto social imenso, pois o 
Governo pegou o bairro de-
predado e entrou numa seara 
que não é dele, levando me-

lhorias a 100 ruas do Cidade 
Verde, o que proporciona mais 
qualidade de vida, mobilidade 
e autoestima para as pessoas 
que moram na comunidade.

Lider comunitário
Severino Cândido, repre-

sentante da comunidade, disse 
que o Cidade Verde está viven-
do um momento de felicidade 

com a entrega das 100 ruas 
pavimentadas, com drenagem 
e esgotamento. “Ricardo Cou-
tinho está na mídia porque é 
trabalhador”, disse e concluiu 
afirmando que aquela comu-
nidade espera muitas outras 
obras do Governo do Estado.

Além da entrega das ruas 
pavimentadas, o governador 
também participou da premia-

ção de um concurso de reda-
ções com temática referente 
ao bairro de Mangabeira. O 
primeiro lugar ficou com a Es-
cola João Roberto Borges e o 
aluno Carlos Alves.

A programação elaborada 
pelo Governo do Estado para 
lembrar os 33 anos de funda-
ção do bairro de Mangabeira 
consta, para amanhã, de uma 

aula de campo para estudan-
tes de escolas públicas sobre a 
história do bairro.

A programação segue no 
sábado e domingo, na Praça 
do Coqueiral, com diversos ti-
pos de serviços, como corte de 
cabelo, educação ambiental e 
para o trânsito, também aten-
dimento na área de saúde e 
outras atividades. 

Durante o evento de entrega
das obras, o governador Ricardo
Coutinho participou da premiação
de um concurso de redações
sobre o bairro de Mangabeira

Antes da pavimentação, os buracos e 
a lama que se formava nos períodos 

de chuva dificultavam a locomoção

FOTOS: Evandro Pereira
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Ricardo determina pagamento de 13o e 
injeta R$ 127 milhões para o São João
Valor injetado na economia 
paraibana aquece as 
vendas no período junino

Os servidores esta-
duais, aposentados e pen-
sionistas ativos, receberão 
hoje a primeira parcela do 
13º salário. A informação 
foi dada ontem pelo gover-
nador Ricardo Coutinho, 
através da sua conta no 
Twitter. O governador des-
tacou também que a ante-
cipação do pagamento re-
sultará em R$ 127 milhões 
injetados na economia, em 
pleno período junino.

Ricardo disse que esse 
dinheiro vem em ótima 
hora para o bolso dos ser-
vidores e para a economia 
da Paraíba. "Teremos R$ 
127 milhões transitando 
e fomentando a economia, 
em um momento grave do 
País que atinge a Paraíba. 
É um esforço muito grande 
esse que estamos fazen-
do, mas eu faço isso des-
de 2005, quando assumi a 
prefeitura, coloquei as coi-
sas em dia, e passei a pa-
gar o 13º. Agora continuo 
a fazer isso, repito, mesmo 
com todas as dificuldades", 
comentou o governador.

Mesmo diante de uma 
situação econômica difícil, 
os servidores estaduais 

Iluska Cavalcante
Especial para A União

A Assembleia Legislativa 
da Paraíba, por propositura 
da deputada Estela Bezerra 
(PSB), concede hoje o título de 
cidadão paraibano ao cineas-
ta e professor da Universida-
de Federal da Paraíba (UFPB), 
Wilfredo Maldonado. A sessão 
solene acontece  às 10h, no 
Plenário José Mariz da ALPB.

Wilfredo Maldonado, nas-
ceu em 29 de março de 1952 
em Caracas, na Venezuela. Fi-
lho de Reinaldo Maldonado e 
Ida Maldonado Diaz, ele é o 
filho mais velho dos cinco ir-
mãos: Íris, Ramon, Reinaldo 
Clemente e Ida Maria.

Seu pai era bancário e sua 
mãe comerciante, passaram 
por várias cidades durante a 
sua infância, até chegar aos 
seus dias de adolescência na 
cidade de Valera, no Estado de 
Trujillo. Pouca gente sabe que 
os dotes de cantor já lhe ren-

deram alguns anos de carreira 
profissional.”El”, como era co-
nhecido, foi cantor de sucesso 
na Venezuela por alguns anos.

Além dos seus familiares, 
Wilfredo deixou sementes na 
Venezuela. Teve dois filhos: 
Wilfredo Miguel do casamen-
to com Jorayma e Chakira do 
relacionamento com Evelin.

Em 1977, junto com seu ir-
mão Ramon, veio para o Brasil 
para estudar Cinema e Comu-
nicação na Universidade de 
Brasília (UnB). Na Paraíba, os 
dois irmãos  construíram  fa-
mília e seguiram para lugares 
diferentes. 

Suas andanças pelo Bra-
sil sempre foram seguidas dos 
estudos, depois da morada em 
Brasília veio para João Pessoa, 
onde em 1980 iniciou a sua car-
reira na UFPB começando como 
funcionário do Departamento 
de Comunicação (Decom).

Em 1982 foi para os Esta-
dos Unidos fazer mestrado, 
acompanhado de sua esposa 
grávida da sua terceira filha, 
que nasce neste país.

Em 1985, Wilfredo fez  um 
concurso público sendo no-
meado como professor efetivo 
do Decom. E por ele passaram 
muitos talentos, jornalistas 
e mais jornalistas que hoje 
preenchem espaços de comu-
nicação de todo o país. Foram 
30 anos de sala de aula, e neles 
também se destacou, mais de 
uma vez, como coordenador 
de curso, chefe de departa-
mento e, ao fim, diretor da TV 
UFPB.

Ainda neste meio tem-
po terminou seu mestrado na 
PUC-SP (1997) e fez seu dou-
torado na UNISINOS-RS (2005). 
no Brasil teve muitas moradas, 
mas João Pessoa foi o lugar 
para onde sempre ele voltou.

ALPB concede título de cidadania
wilfredo maldonado

irão receber o pagamen-
to antes das festividades 
juninas. O reflexo dessa 
antecipação também será 
favorável para o comércio. 
De acordo com o  vice-pre-
sidente da Câmara dos Di-
rigentes Lojistas de João 
Pessoa (CDL-JP), Nivaldo 
Vilar, a chegada desse va-
lor no mercado deverá fa-
vorecer as vendas e aque-
cer o comércio.

Segundo Nivaldo, essa 
notícia veio em ótima hora, 
já que as expectativas eram 
de baixas nas vendas para 
esse período. "No Dia dos 
Namorados tínhamos uma 
previsão de crescimento de 

1% a 2% nas vendas, entre-
tanto, ao que tudo indica 
não atingimos esse valor, e 
houve uma queda nas ven-
das. Ainda não fizemos ne-
nhum levantamento para o 
São João, mas levando em 
consideração as vendas do 
Dia dos Namorados, a ex-
pectativa é que o resultado 
seja o mesmo", explicou.

Porém, com R$ 127 mi-
lhões circulando nos bolsos 
dos servidores e no comér-
cio da Paraíba, os resulta-
dos podem ser diferentes 
dos previstos. Segundo Ni-
valdo, independente da for-
ma que o consumidor uti-
lizar o dinheiro, seja para 

limpar o nome, ou para 
comprar, o comércio sairá 
ganhando. "Em uma pes-
quisa que fizemos consta-
tamos que mais da metade 
dos consumidores optam 
por utilizar esse dinhei-
ro para pagar as dividas 
e sair da inadimplência. 
Não é bom para o comércio 
ter muitos consumidores 
com o nome no SPC, pois 
eles deixam de comprar, 
principalmente a prazo. A 
partir do momento que o 
consumidor fica adimplen-
te, ele passa a ter poder de 
compra, e isso com certeza 
melhora o crescimento das 
vendas", explicou. 

A ex-secretária de Es-
tado do Desenvolvimento 
Humano, Cida Ramos, este-
ve em Fortaleza para apre-
sentar o Cidade Madura, 
primeiro condomínio hori-
zontal para idosos no Bra-
sil, em evento que reuniu 
profissionais da assistên-
cia social, representantes 
das políticas de proteção à 
pessoa idosa e autoridades 
locais. A convite do Gover-
no do Ceará, a professora 
falou da importância do 
projeto pioneiro que de-
senvolveu quando esteve à 
frente da SEDH.

“Fico muito feliz por 
ver que o Cidade Madura 
expandiu fronteiras e hoje 
é reconhecido em todo o 
País. O convite que recebi 
do secretário de Estado do 
Trabalho e do Desenvol-
vimento Social do Ceará, 
Josbertini Virgínio, e da 
gestora do Sistema Único 
de Assistência Social, Celia 
Souza, nos mostra a impor-
tância e o sucesso desse 
programa. Fui presidente 
do Fórum Nacional dos Se-
cretários de Assistência So-
cial e isso colocou a Paraíba 
numa posição boa para car-

rear recursos para as polí-
ticas sociais do Estado. Pas-
samos a ser vitrine em todo 
o País em políticas públicas 
de atenção à pessoa idosa”, 
destacou Cida Ramos.

A professora defendeu 
ainda que o indivíduo pre-
cisa ser central nas gestões 
públicas. “Sempre acredi-
tamos que o ser humano 
deve estar em primeiro lu-
gar. Nos colocamos no lugar 
das pessoas que mais pre-
cisam para que possamos 
criar políticas sensíveis a 
elas. O projeto Cidade Ma-
dura recebeu investimento 
de recursos próprios do 
Tesouro do Estado da Pa-
raíba porque acreditamos 
que esta é uma bandeira a 
ser priorizada. Não adianta 
apenas dar uma habitação, 
temos que dar qualidade 
de vida. Por isso os idosos 
contam com equipamentos 
completos para sua saúde 
e bem-estar”, pontuou Cida 
Ramos. 

O Cidade Madura re-
cebeu o Prêmio Selo de 
Mérito 2015 na categoria 
“Projetos Focados no Aten-
dimento de Grupos Especí-
ficos”.  

A Comissão de Cons-
tituição e Justiça (CCJ) da 
Assembleia Legislativa da 
Paraíba realizou esforço 
concentrado nessa quin-
ta-feira (16) e apreciou 46 
matérias nas áreas da Saú-
de, Educação e Segurança 
da população paraibana. 
Para a presidente da CCJ, 
deputada Estela Bezerra, a 
Comissão tem sido a mais 
atuante da Casa, atuando 
como ‘filtro’ de projetos de 
lei importantes para a Pa-
raíba. Ao todo, 15 matérias 
foram aprovadas.

A deputada Estela Be-
zerra disse estar satisfeita 
com a produtividade da 
CCJ e com a dedicação 
da Comissão em apreciar 
com responsabilidade as 
matérias da pauta. “A 
CCJ tem se esforçado para 
produzir e também ter ce-
leridade com o que chega 
nesta Casa. Ser um filtro 
mesmo, uma zeladora da 
boa prática e da boa téc-
nica legislativa. O tempo 
inteiro nós temos essa in-
tenção”, afirmou.

A parlamentar ressal-
tou ainda que a quantida-
de de matérias apreciadas 
pela CCJ, na atual legis-
latura, já supera gestões 
passadas. “Acredito que 
nós temos um recorde de 
trabalho aqui na Casa. O 
deputado Adriano Galdino, 
presidente da Assembleia, 
colocou que já chegamos 
a produzir mais de 2.600 e 
estou com o sentimento de 
dever cumprido”, declarou.

Com a presença das 

deputadas Camila Toscano 
e Olenka Maranhão e dos 
deputados Branco Men-
des e Manoel Ludgério, 
a CCJ aprovou matérias a 
exemplo do projeto de lei 
que implanta a Semana 
Estadual para Sensibiliza-
ção e Defesa da Educação 
Inclusiva de alunos com 
necessidades educacionais 
especiais, de autoria do de-
putado Nabor Wanderley.

Já a proposta do de-
putado Inácio Falcão, visa 
fazer um alerta às pessoas 
que desejam realizar apli-
cação de tatuagem. O pro-
jeto obriga a fixação de 
cartazes nos estúdios de 
profissionais da área in-
formando o impedimento 
de doação de sangue por 
um ano, a contar da data 
da aplicação.

A Comissão também 
aprovou o Projeto de Re-
solução nº 80/2015, de Bru-
no Cunha Lima, que busca 
instituir, na Assembleia Le-
gislativa, o Diploma Hono-
rífico de Mérito pela Valo-
rização da vida.

recorde 
Durante a 41º Sessão 

Ordinária realizada na úl-
tima quarta-feira (15), o 
presidente da Assembleia 
Legislativa da Paraíba, 
Adriano Galdino, desta-
cou a produção da Casa 
de Epitácio Pessoa neste 1º 
semestre de 2016. O presi-
dente ressaltou que este 
ano, o número de matérias 
apreciadas supera o mesmo 
período de anos anteriores. 

CCJ aprecia 46 matérias 
e encerra o 1o semestre

Cida apresenta projeto 
Cidade Madura no Ceará 

aTUaÇÃo reCorde

PeSSoaS Como Prioridade

foToS: Divulgação/ALPB

Diversas gerações de jornalistas formados pela UFPB tiveram Wilfredo Maldonado como professor; proposta é de Estela

Governador Ricardo Coutinho dispensou coletiva de imprensa para anunciar o pagamento do benefício



Bombeiros apreenderam 
cerca de 900 fogos de 
artifício irregulares
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Previsão do Governo do 
Estado é entregar as obras 
de reconstrução este ano

Obras estão 90% concluídas
Barragem De Camará

Cardoso Filho   
josecardosofilho@gmail.com

FOTO: Alberi Pontes 

Ainda este ano o Go-
verno do Estado estará 
entregando as obras de re-
construção da Barragem de 
Camará. A previsão é da Se-
cretaria de Recursos Hídri-
cos. Localizada no município 
de Alagoa Nova, a barragem 
já está com cerca de 90% 
concluída. O governador Ri-
cardo Coutinho vem acom-
panhando a obra e inclusive 
já visitou o canteiro de obras 
junto com o secretário de 
Estado dos Recursos Hídri-
cos, Meio Ambiente, Ciência 
e Tecnologia, João Azevedo.

O investimento do 
Governo do Estado na re-
construção está orçado em 
R$ 112 milhões, entre a 
barragem e o sistema adu-
tor. Quando concluído, o 
complexo vai garantir água 
para cerca de 165 mil pa-
raibanos. A barragem tem 
capacidade de acumular 26 
milhões de metros cúbicos e 
a adutora terá 74 quilôme-
tros de extensão.

Para executar a recons-
trução do reservatório, o Go-
verno do Estado fez um tra-
balho minucioso e contratou 
várias consultorias especia-
lizadas, visando a segurança 
da sua construção. O secre-
tário João Azevedo explicou 
que a obra tem pareceres 
dos maiores especialistas e 

Governador Ricardo Coutinho visitou as obras da Barragem de Camará, em Alagoa Nova, no dia 9 de abril deste ano, dia em que inaugurou a Barragem de Pitombeira

geólogos do País e projeto 
aprovado pelo Ministério da 
Integração Nacional.

Depois de concluída, 
a barragem beneficiará os 
municípios e localidades de 
Algodão de Jandaíra, Alagoa 
Nova, Areial, Campinote, 

Cepilho, Esperança, Chã de 
Marinho, Floriano, Jenipa-
po, Puxinanã, Lagoa Seca, 
Matinhas, São Tomé, Lagoa 
do Mato, Pocinhos, Remígio, 
São Miguel e São Sebastião 
de Lagoa de Roça

A Barragem de Cama-

rá foi inaugurada em 2002, 
mas no ano de 2004 teve a 
base danificada, provocando 
mortes e destruição de cen-
tenas de moradias ao longo 
das margens do Rio Maman-
guape e, após decisão do go-
vernador Ricardo Coutinho, 

está sendo reconstruída. 
Hoje completa 12 anos 

da tragédia de Camará que 
ainda continua viva na me-
mória dos moradores de 
Alagoa Grande, e as lem-
branças daquela noite chu-
vosa e sem energia ainda 

causam emoção, dor e medo.
De acordo com a Secre-

taria de Recursos Hídricos, a 
conclusão depende das con-
dições do tempo. No local, 
cerca de 130 homens estão 
trabalhando na reconstru-
ção da Barragem de Camará. 

Chico José
chicodocrato@gmail.com

Um protesto contra a 
reforma da Previdência, a 
extinção do Ministério da 
Previdência e do Minis-
tério do Desenvolvimen-
to Agrário foi realizado 
na manhã de ontem no 
centro de Campina Gran-
de. Munidos de carro de 
som e portando faixas 
com palavras de ordem, 
os manifestantes ocupa-
ram o prédio da agência 
do Instituto Nacional de 
Seguro Social. Não hou-
ve incidentes, segundo o 
gerente da Previdência, 
Eliomar Sarmento.

De acordo com a se-
cretária geral da Federa-
ção dos Trabalhadores na 
Agricultura da Paraíba e 
presidente do Sindicato 
dos Trabalhadores  Rurais 
de São Vicente do Seridó,  
Cleide Araújo, mais ma-
nifestações foram reali-
zadas em outras cidades 
paraibanas.

Em Campina Gran-
de, aproveitando  o clima 
de festejos juninos, entre 
os pronunciamentos dos 
dirigentes sindicais oriun-
dos de 36 municípios da 
região, músicas de forró 
pé de serra eram execu-
tadas por um sanfoneiro. 
O protesto ainda contou 

com iguarias juninas tra-
zidas pelas agricultoras. 

A secretária da Fe-
tag, Cleide Araújo, disse 
que ainda não há previ-
são, mas não está fora de 
cogitação uma marcha 
dos trabalhadores  rurais 
até Brasília, para defen-
der os direitos previden-
ciários da categoria. Ela 
disse que é inadmissível  
a ampliação da idade 
de 55 para 65 anos para 
aposentadoria das traba-
lhadoras rurais.

Ainda de acordo 
com a sindicalista, o Go-
verno Federal que tan-
to fala em crise, sempre 
penaliza a classe traba-
lhadora, não corta as re-
galias do Serviço  Público 
Federal, principalmente 
as que existem nos esca-
lões mais elevados. “Não 
podemos cruzar os bra-
ços e deixar que as coisas 
aconteçam”, disse.

Quanto ao fecha-
mento do Ministério da 
Previdência, Cleide falou 
que as entidades sindicais 
não admitirão que isso 
aconteça, por entender 
que essa medida tam-
bém significa um retro-
cesso. Os trabalhadores, 
segundo ela, também 
são contra o fechamento 
do Ministério do Desen-
volvimento Agrário.

Trabalhadores rurais 
protestam em CG

reFOrma Da PreVIDÊNCIa

A partir de 1º de julho, 
entra em vigor o expediente 
em turno único na sede ad-
ministrativa da Defensoria 
Pública da Paraíba, que fica 
na Av. Monsenhor Walfedo 
Leal, 487, bairro Tambiá, em 
João Pessoa. A decisão é do 
Conselho Superior da DPPB, 
que tem como meta a redu-
ção de custos.

O expediente corrido 
de seis horas foi proposto 
pelo presidente do Conse-

lho Superior da Defensoria 
Pública da Paraíba, defensor 
geral Vanildo Oliveira Brito, 
e aprovado por unanimida-
de pelo colegiado. De acordo 
com a decisão, o expediente 
na sede administrativa será 
das 12h às 18h de segunda a 
quinta-feira e permanece das 
8h às 14h nas sextas-feiras.

O presidente do Con-
selho Superior explicou 
que o novo horário só será 
aplicado a quem trabalha 

na sede administrativa. Nos 
Núcleos de Atendimentos e 
demais locais que recebem 
o público não haverá mu-
dança de horário.

Vanildo Brito explicou 
que a adoção de um expe-
diente corrido de seis ho-
ras faz parte de uma série 
de medidas adotadas para 
economizar. “Diante da cri-
se instalada no País, essa 
mudança vai possibilitar a 
racionalização dos gastos, 

sem prejuízo à execução dos 
trabalhos e demanda da so-
ciedade”, disse. 

São João
Também foi determina-

da a alteração do expediente 
para os festejos juninos. No 
próximo dia 23, véspera de 
São João, o ponto é faculta-
tivo. No dia 24, dia de São 
João, é feriado em todas as 
unidades da Defensoria Pú-
blica da Paraíba. 

A Escola Estadual Cida-
dã Integral Heliton Santana, 
em Santa Rita, promove a 
partir das 9h de hoje, mais 
um ciclo de debate. Desta 
vez, o tema será Cultura Étni-
co-racial. O evento, que está 
acontecendo nas oito Escolas 
Cidadãs da rede estadual tem 
por objetivo discutir temas 
relevantes para a formação 
dos alunos. O ciclo de deba-
tes começou em 18 de maio e 
vai até 29 julho.

O debate contará com 
as presenças da professora 

da Universidade Estadual da 
Paraíba (UEPB) e membro 
do Fórum Estadual de Edu-
cação e Diversidade Étnico-
-racial, Ivonildes da Silva 
Fonseca; do professor Wal-
deci Ferreira Chagas, tam-
bém da UEPB e membro do 
mesmo fórum, do professor 
de História, Valdir de Lima 
Silva; e da pedagoga, mili-
tante do Movimento Negro 
da Paraíba, Jacinta de Fáti-
ma Santos.  

Para a gerente-executi-
va de Ensino Médio da SEE, 

Cida Uchoa, o ciclo de deba-
tes coloca os estudantes no 
circuito de aprendizagens 
múltiplas e cumpre com o 
objetivo pleno da Educa-
ção. “A iniciativa promove a 
troca dos saberes e reforça 
ao estudante a importância 
desses temas no processo 
educativo”, disse.

Já foram abordados os 
temas bullying e empre-
gabilidade. As discussões 
seguem um calendário e 
vão acontecer também em 
outras escolas. Serão deba-

tidos, ainda, os temas, Uso 
Responsável da Internet, no 
dia 12 de julho, na Escola 
Nenzinha Cunha Lima, em 
Campina Grande; Corrupção, 
no dia 15 de julho, na Escola 
Técnica Estadual de Bayeux; 
Inclusão, no dia 20 de julho, 
na Escola Antônio Batista 
Santiago, em Itabaiana; Reci-
clagem, na Escola Francelino 
Alencar Neves, no dia 22 de 
julho, em Itaporanga; e Into-
lerância Religiosa, no dia 29 
de julho, na Escola Técnica 
Estadual de Mamanguape.

Defensoria Pública da PB muda 
horário de expediente na sua sede 

Cultura étnico-racial é tema de 
ciclo de debate em Escola Cidadã 

TurNO úNICO

em SaNTa rITa
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Bombeiros apreendem em um mês 
900 unidades de fogos de artifício

O mês de junho é festi-
vo em todo o Nordeste devi-
do às comemorações de São 
João. Junto com as festas, há 
também a intensificação da 
compra e venda de fogos de 
artifício. No entanto, o Corpo 
de Bombeiros Militar da Pa-
raíba (CBMPB) alerta para os 
cuidados ao adquirir e ma-
nusear este tipo de produto 
para evitar acidentes. 

Só neste mês, as equipes 
de fiscalização da corpora-
ção já apreenderam, na Gran-
de João Pessoa, cerca de 900 
unidades de fogos de artifí-
cio, que estavam sendo ven-
didas sem nota fiscal e em 
locais não autorizados pelo 
CBMPB. Conforme o capitão 
Marcone Osório, da Direto-
ria de Atividades Técnicas 
da instituição, os produtos 
foram encontrados em bair-
ros como Mangabeira, Ban-
cários, Cruz das Armas e no 
município de Cabedelo.

“São fogos do tipo bom-
bas, cordões e craques, da 
classe A e B, que são consi-
derados de baixo potencial 
de explosão. Ainda assim, 
podem causar queimaduras 
e até incêndios”, alertou, ao 
orientar que os consumido-
res só adquiram fogos em 

barracas certificadas para 
venda de tal produto.

Na Grande João Pessoa, 
apenas 15 estabelecimentos, 
situados ao lado do Estádio 
Almeidão, no Cristo, estão au-
torizadas para realizar esse 
comércio. Mas para ter certeza 
que está comprando em um lo-
cal certificado, o cidadão deve 
observar se o estabelecimento 
possui o certificado do Corpo 
de Bombeiros. O documento 
deve estar em local visível.

Caso o consumidor en-
contre algum estabelecimen-
to em situação irregular, deve 
denunciar, por meio do 193, 

para que os bombeiros efe-
tuem a apreensão dos produ-
tos. Desde o início do mês, a 
corporação intensificou, em 
todo o Estado, a fiscalização 
desse tipo de comércio. O ob-
jetivo é proteger os paraiba-
nos e evitar incidentes como 
queimaduras e até mesmo 
incêndios – que tendem a au-
mentar nesta época do ano.

Aumento de incêndios
Conforme os dados do 

CBMPB, a corporação comba-
teu, em junho de 2015, 409 in-
cêndios. O número representa 
mais do que o dobro da média 

registrada nos meses anterio-
res – que foi de 171 (em mar-
ço), 174 (abril) e 224 (maio). 
Conforme o capitão Marcone 
Osório, o aumento das estatís-
ticas certamente tem relação 
com o período junino. 

Por isso, além dos cui-
dados na aquisição dos fogos 
de artifícios, a corporação 
orienta para o manuseio cor-
reto desses itens.  Antes de 
acionar o artefato, é preciso 
ler todas as instruções que se 
encontram no rótulo da em-
balagem. As crianças, por sua 
vez, só devem usar os fogos 
que são indicados para a ida-

n Não faça uso de bebidas alcoólicas 
ao acender fogos de artifício;
n Acenda um por vez e, de preferência, 
utilizando luvas;
n Mantenha-se afastado quando 
outra pessoa acende o dispositivo;
n Nunca abandone na rua ou em sua 
casa foguetes que falharam, pois ou-
tras pessoas podem tentar explodi-los 
e sofrer sérias lesões;
n Para acender os foguetes, amar-
re-os antes em varetas longas de 
madeira e acenda-os a um metro de 
distância com outra vareta de madeira;
n Em caso de acidente com fogos de 
artifício, o ferimento deve ser lavado 
com água corrente. Não se deve tocar 
na área afetada nem colocar substân-
cias sobre a lesão - como manteiga, 
creme dental, pomadas e outros. 

Outras dicas

de delas, ainda assim super-
visionadas por um adulto. 

Nunca se deve também 
tentar reacender fogos que 
não explodiram, pois eles 
podem ser deflagrados de 
forma tardia e ocasionar uma 
queimadura.  “Jamais tentar 
fabricar fogos em casa nem 
jogar os resíduos do artefato 
na rua”, acrescentou o oficial. 
Para evitar incêndios, é pre-
ciso soltar os fogos em locais 
seguros, longe de postos de 
combustível, depósitos de 
produtos perigosos (do tipo 
tóxico, corrosivo e outros) e 
fiações elétricas.

Com abertura marcada para terça-
feira (21), o São João de Patos está ten-
do seus preparativos ultimados, de for-
ma a garantir o planejamento da festa 
de maneira antecipada para evitar pro-
blemas. Na tarde de quarta-feira (15), a 
coordenação do evento realizou o sor-
teio dos espaços, no Terreiro do Forró, 
que serão ocupados pelos barraqueiros 
e ambulantes durante os cinco dias de 
festa, que acontece até 25 de junho.

Durante a reunião que contou com 
a participação de vários órgãos de con-
trole e segurança, também foram discu-
tidos os procedimentos de prevenção e 
orientação em relação às vendas e insta-
lações elétricas em cada barraca.

De acordo com Maurício Lopes, res-
ponsável pelo cadastro dos barraqueiros 
e ambulantes, o Terreiro do Forró já está 
com toda sua estrutura pronta para re-
ceber esses comerciantes. “Concluímos 
todo o trabalho de demarcação do Ter-
reiro do Forró e realizamos essa reunião 
com a presença de todos os órgãos de 
controle. Definimos através de sorteio 
o local de cada vendedor e tudo está 
sendo feito com muita antecedência e 
planejamento”, esclareceu.

Ele também lembrou que os pro-
cedimentos de instalação elétrica e 
expedição de licenças e alvarás são de 
responsabilidade de cada comerciante, 
e que devem ser feitas através de solici-
tação aos órgãos competentes. “A partir 
de hoje os vendedores já podem procu-
rar o Corpo de Bombeiros para solicitar 
a sua documentação, depois devem pro-
curar o nosso setor para ter em mãos o 
alvará e, por último, solicitar a ligação 
elétrica. É importante que esse proces-
so seja realizado com antecedência para 
evitar qualquer transtorno”. 

O sanitarista Petrônio Gouveia, da 

Vigilância Sanitária, orientou os vende-
dores sobre os cuidados com a manipu-
lação e armazenamento de alimentos e 
disse que serão realizadas fiscalizações 
durantes os cinco dias de festa. “Não 
existe nenhuma dúvida quanto aos pro-
cedimentos que devemos adotar, vamos 
aguardar para fazermos o acompanha-
mento durante os festejos”, ressaltou.

Luciano Saldanha, secretário-geral 
do Sindicato dos Barraqueiros, avaliou 
o encontro como positivo e disse que 
todas as questões quanto ao trabalho 
dos comerciantes no Terreiro do Forró 
foram esclarecidas. “Os critérios em re-
lação ao trabalho no Terreiro do Forró 
foram colocados de forma clara para to-
dos. Não existe nenhuma complicação e 
agora é esperar a festa começar e traba-
lhar para que todos possam ganhar um 
bom dinheiro”, afirmou Saldanha.

Segurança
O capitão Onassis, que representou 

o Comando do 3º Batalhão de Polícia 
Militar, afirmou que, como acontece to-
dos os anos, não serão permitidas garra-
fas de vidros dentro do espaço da festa, 
apenas vasilhames de plástico. ”A nossa 
preocupação é justamente garantir a 
segurança dos forrozeiros. Outro pon-
to discutido foi a proibição da venda de 
bebidas alcoólicas a menores de idade 
que é crime e estaremos vigilantes para 
coibir isso”, disse o capitão.

Tabelamento de preços
Quanto a venda de bebidas e ou-

tros itens durante a festa, o secretário 
Municipal de Defesa do Consumidor, 
Maurício Alves, revelou que os critérios 
serão discutidos com uma comissão for-
mada por barraqueiros e representan-
tes da organização do evento, no sen-
tido de estabelecer o tabelamento dos 
preços, a fim de coibir possíveis abusos 
contra os consumidores.

Reunião define trabalho de 
barraqueiros e ambulantes

SÃO JOÃO DE PATOS

Jefferson Saldanha
jeffersonsaldanha1@hotmail.com

Produtos têm 
variação de 
preços de até 
275% em JP

Pesquisa realizada pela 
Secretaria Municipal de Pro-
teção e Defesa do Consumidor 
(Procon-JP) constatou variação 
de 14,29% a 275% nos preços 
dos fogos de artifício. A maior 
variação ficou com a caixa (dez 
unidades) do chuveiro Bom, 
com preços entre R$ 4,00 
(Bazar Santa Rita) e R$ 15,00 
(Bazar Guarany da Viuvinha), 
diferença de R$ 11,00. 

A menor variação, 
14,29%, foi encontrada na 
unidade da bomba cordão 
pequena, com preços entre 
R$ 0,35 (Bazar Santo Antônio 
do Aluísio) e R$ 0,40 (baza-
res São João, São Francisco e 
Guarany da Viuvinha), dife-
rença de cinco centavos.

Os bazares que comer-
cializam fogos de artifício em 
João Pessoa se concentram ao 
lado do Estádio Almeidão, no 
bairro do Cristo Redentor. O se-
cretário do Procon-JP, Marcos 
Santos, orienta aos consumido-
res que vão adquirir o produ-
to para que prestem atenção 
aos preços porque a variação 
é muito grande. “Como a ven-
da oficial de fogos se localiza 
em único lugar, o consumidor 
deve observar a pesquisa do 
Procon-JP pois pode significar 
uma grande economia de tem-
po e dinheiro”.

Outros produtos que tam-
bém apresentaram grandes 
variações nos preços foram 
o pacote do chuveiro grande 
(dez unidades), 233,33%, com 
preços entre R$ 3,00 (São Fran-
cisco) e R$ 10,00 (Barraca do 
Balão), uma diferença de R$ 
7,00; Caixa de Girândola 468, 
185,71%, com preços entre 
R$ 70,00 (Estrela Dalva) e R$ 
10,00 (Guarany da Viuvinha e 
Barraca do Balão), uma dife-
rença de R$ 7,00; 

Duas outras grandes va-
riações foram a caixa com 20 
unidades do palito de crack, 
166,67%, com preços entre 
R$ 3,00 (Bazar São Francisco) 
e R$ 8,00 (Santa Rita), uma 
diferença de R$ 5,00; e a caixa 
com 12 unidades da pistola de 
bola 30, 166,67%, com preços 
entre R$ 15,00 (Estrela Dal-
va) e R$ 40,00 (Brasil Fogos 
e Santo Antônio do Aluísio), 
uma diferença de R$ 25,00.

O levantamento foi reali-
zado no dia 13 de junho. Foram 
pesquisados 89 itens em dez 
estabelecimentos: Bazar Santa 
Rita, Bazar Noite Maravilhosa, 
Bazar São Francisco, Bazar São 
João, Bazar Guarany da Viuvi-
nha, Bazar Santo Antônio, Ba-
zar Brasil Fogos, Bazar Estrela 
Dalva, Barraca do Balão e Bazar 
Santo Antônio do Aluísio. A pes-
quisa completa está disponível 
no link  http://bit.ly/1UQzYLu

Amanhã, das 8h às 16h, no 
estacionamento do Mangabei-
ra Shopping, em João Pessoa, 
a equipe do Doa Sangue PB vai 
realizar a 6ª edição da Campa-
nha Sangue Junino, com o tema 
“Neste São João não esqueça 
sua doação, é seu sangue pul-
sando em outro coração”,  com 
a participação de voluntários, 
atividades de conscientização 
e a Unidade Móvel do Hemo-
centro da Paraíba.

“Apesar da estratégia da 
campanha ser para aumen-
tar o número de doações 
para o período junino, o 
principal objetivo da campa-

nha é incentivar as pessoas 
a se tornarem doadores re-
gulares”, diz Thiago Gonçalo 
um dos responsáveis por or-
ganizar a campanha.

Neste período de férias 
e festividades, as doações no 
Hemocentro da Paraíba caem 
até 40% e a demanda segue 
o caminho contrário devido 
aos acidentes de trânsito e as 
queimaduras causadas por 
fogos de artifício.

A campanha Sangue 
Junino é organizada pelos 
voluntários do Doe Sangue 
PB, do EJC da Paróquia São 
Francisco de Assis, Grupo de 
Teatro da FEPB e Ordem De-
Molay, em parceria com o He-
mocentro da Paraíba.

A Polícia Civil da Paraíba, 
por meio de trabalho investi-
gativo realizado pela Delegacia 
de Repressão aos Crimes con-
tra a Infância e a Juventude de 
Campina Grande, desencadeou 
na quarta-feira (15) a Opera-
ção Infância Segura. Durante a 
ação, foram presas em flagran-
te quatro pessoas que estavam 
comercializando e fornecendo 
bebidas alcoólicas a crianças e 
adolescentes durante os shows 
realizados no Parque do Povo. 

Segundo a delegada Alba 
Abrantes, esse tipo de opera-
ção é muito importante e deve-

rá continuar durante todo o pe-
ríodo do São João. “O objetivo é 
proteger a infância e a juventu-
de e reprimir a venda de bebi-
das alcoólicas ou substâncias 
entorpecentes que provocam 
dependência química ou psico-
lógica”, disse a delegada.

Foram presos: Érica Ven-
tura Santos, Ivanildo Nunes 
Barros Filho, Rodrigo dos San-
tos Silva e Alan Cesar Ferreira 
Gouveia. Todos foram encami-
nhados para a Central de Po-
lícia Civil de Campina Grande, 
onde prestaram depoimento e 
estão à disposição da Justiça. 

Campanha realiza ação 
no Mangabeira Shopping 

Polícia prende quatro 
pessoas em Campina

SAnguE JuninO

VEnDA DE BEBiDAS PARA MEnORES

Davison Eliziario
Especial para A União

Os bazares que 
comercializam 
fogos em JP 
se concentram 
ao lado do 
Almeidão

FOTO: Divulgação

Equipes do Corpo de Bombeiros estão 
realizando fiscalizações em diversos 

locais da Grande João Pessoa

Produtos estavam sendo 
vendidos sem notas fiscal e 
em locais não autorizados
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Empasa distribui cinco milhões 
de alevinos este ano na Paraíba
Peixamento alcança mais 
de 1.500 reservatórios 
d’água em todo o Estado

De janeiro a maio des-
te ano, o Governo do Esta-
do, por meio da Divisão de 
Piscicultura (Dipis) da Em-
presa Paraibana de Abaste-
cimento e Serviços Agríco-
las (Empasa), já distribuiu 
mais de cinco milhões de 
alevinos das espécies tilá-
pia tailandesa, tambaqui e 
tambatinga, para produto-
res rurais nos municípios 
paraibanos,  alcançando 
1.574 entre açudes, barra-
gens, barreiros e lagoas em 
todas as regiões.

A distribuição é gra-
tuita e para o presidente 
da Empasa, José Tavares 
Sobrinho, esses números 
mostram a atuação do go-
verno em todos os pontos 
do território paraibano. 
“Não temos distinção para 
grande ou pequeno produ-
tor, porque a distribuição 
visa o bem de todos, tanto 
para o consumo familiar, 
quanto para uma possível 
comercialização dos pei-
xes. A falta de chuvas em 

Chico José
chicodocrato@gmail.com

Iniciativa de uma Orga-
nização Não Governamen-
tal em parceria com univer-
sidades públicas e privadas, 
e contando com o apoio 
do CNPq (Conselho Nacio-
nal de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico), 
está sendo realizado desde 
quarta-feira em Campina 
Grande o 1º Congresso Bra-
sileiro de Ciências da Saú-
de. O evento tem como local 
o Centro de Convenções do 
Garden Hotel e conta com a 
participação de centenas de 
profissionais e acadêmicos 
da área de Saúde.

A professora Fabíola 
Araújo Medeiros, coorde-
nadora do Congresso que 
se encerra na tarde de hoje, 
explicou que o evento tem 
como objetivo a discus-
são de temas importantes 
como  a melhoria do Siste-
ma Único de Saúde (SUS) e 
a humanização do atendi-
mento aos milhares de pes-
soas que precisam desse 
serviço.  

Mais de mil profissio-
nais e acadêmicos de todos 
os cursos da área de Saúde 

da Paraíba e de vários esta-
dos brasileiros participam 
do 1º Congresso Brasileiro 
de Ciências da Saúde.  “A si-
tuação do SUS é caótica e o 
cuidado humano que deve 
ser dado às pessoas que 
precisam da Saúde Pública 
deve ser revisto por todos 
os profissionais que atuam 
no setor”.

Na avaliação de Fabíola 
Medeiros, que dirige o De-
partamento de Enfermagem 
da Universidade Estadual da 
Paraíba, o 1º Congresso Bra-
sileiro de Ciências da Saúde 
representa uma oportuni-
dade para reflexão sobre o 
tema “Cuidados nas práti-
cas de saúde”.  “Não adianta 
ter tecnologia de ponta se o 
acesso ao usuário não está 
dentro do significado do 
zelo, do cuidado e da ética 
profissional e do cuidado 
essencial”, disse. 

Fabíola entende que a 
formação dos profissionais 
de saúde, a corrupção que in-
terfere nas relações dos ges-
tores da saúde com os pro-
fissionais e as relações entre 
os profissionais de saúde, 
devem ser alvo de preocupa-
ção, além do próprio funcio-
namento do SUS.

Atendimento do SUS é 
discutido em congresso

EM CAMPINA GRANDE Saúde realiza 
hoje encontro do 
Grupo Condutor 
da PGASS 

A Secretaria de Estado 
da Saúde (SES) promove hoje, 
das 8h30 às 13h, o “Encontro 
Estadual do Grupo Condutor 
da PGASS na Paraíba”, no au-
ditório do Centro de Ciências 
Médicas, da UFPB, no campus 
de João Pessoa. A Programa-
ção Geral de Ações e Serviços 
de Saúde - PGASS substituirá 
a atual Programação Pactuada 
Integrada - PPI, por ser mais 
abrangente dentro do proces-
so de pactuação entre municí-
pios e Estado para a garantia 
de acesso da população aos 
serviços de saúde. 

O objetivo do encontro 
é discutir o cenário atual 
do processo de implantação 
da PGASS e seus desdobra-
mentos na saúde pública da 
Paraíba.

O grupo condutor é for-
mado por representantes das 
16 Regiões de Saúde das Se-
cretarias Municipais de Saúde 
Sede de Macro (João Pessoa, 
Campina Grande, Patos e Sou-
sa); do Conselho de Secre-
tarias Municipais de Saúde 
- Cosems; das Gerências Re-
gionais das quatro macrorre-
giões de Saúde; das Gerências 
Executivas e Gerência de Pla-
nejamento da SES. 

De acordo com a progra-
mação, acontecerão palestras 
com a coordenadora-geral do 
Planejamento e Programação 
das Ações de Saúde do Minis-
tério de Saúde, Neyde Glória 
Garrido, que falará sobre “O 
estado da arte da PGASS no 
âmbito nacional”; o procura-
dor regional dos Direitos do 
Cidadão, José Godoy, com o 
tema “Expectativas do Minis-
tério Público com a implanta-
ção da PGASS na Paraíba” e a 
gerente de planejamento, da 
SES, Marta Betânia Duarte Sil-
va, que falará sobre “Cenário 
da Programação da Assistên-
cia e retrospectiva dos traba-
lhos da PGASS na Paraíba”. 

Vinte e dois jovens agricultores 
paraibanos receberam ontem os cer-
tificados do primeiro curso Técnico 
em Viveiricultura promovido pelo 
Governo do Estado.  A capacitação 
foi resultado de uma parceria en-
tre o Projeto de Desenvolvimento 
Sustentável do Cariri, Seridó e Curi-
mataú (Procase) e a Escola Técnica 
Redentorista de Campina Grande 
(Eter). A entrega dos certificados 
ocorreu na sede do Redentorista, no 
final da tarde.

O curso, que teve a duração de 
160 horas/aula com cinco módulos, 
abordou temas como seleção, pro-
dução e propagação de espécies na-
tivas, além da preparação do solo e 
substrato para plantio, plantação, 
coleta, armazenagem, implantação 
de infraestrutura para o viveiro e 
comercialização da produção.

Nos módulos, ainda foram 
trabalhadas questões ambientais 
como elemento de desenvolvimen-
to e educação no contexto do Se-
miárido, técnicas de plantio e re-
cuperação de áreas degradadas, e 
multiplicação e o replantio de es-
pécies nativas. As aulas foram pre-
senciais, realizadas nas instalações 
da Eter em sistema intensivo, com 
aulas teóricas e práticas.

Os jovens formados fazem par-
te de projetos produtivos apoiados 
pelo Procase em 12 municípios da 
Paraíba. Na seleção foram priori-
zados os projetos que contam com 
viveiros de mudas. “A intenção foi 
trazer para estes jovens um impor-
tante conhecimento no que diz res-
peito ao manejo destes viveiros que 
as comunidades em que eles vivem 
estão recebendo. Assim, eles terão 
um olhar mais técnico sobre esta 
cultura e saberão trabalhar de for-
ma sustentável com estes equipa-
mentos”, disse o coordenador do 
Procase, Hélio Barbosa.

Governo forma primeira turma 
de viveiricultores do Estado

CAPACITAÇÃO

Sucursal de Cajazeiras
auniaocz@gmail.com

O religioso Francisco de 
Sales Alencar Batista, recém-
-nomeado para a Diocese de 
Cajazeiras, será sagrado bis-
po no dia 14 de agosto, em 
Araripina, Pernambuco, sua 
cidade natal. A informação 
foi confirmada pelo monse-

nhor Agripino Ferreira de 
Assis, que está à frente da 
administração diocesana, 
desde a saída do bispo dom 
José Gonzáles Alonso, em se-
tembro do ano passado.

O administrador dioce-
sano também confirmou a 
data da posse do novo bispo 
de Cajazeiras. Será no dia 4 
de setembro, às 17h, em ato 

que vem sendo aguardado 
com grande expectativa pela 
população católica local e de 
todas as cidades da região, 
cuja jurisdição pertence à 
Diocese de Cajazeiras.

O frei Francisco de Sa-
les Alencar Batista, de 48 
anos, foi nomeado bispo 
pelo papa Francisco, no úl-
timo dia 8 de maio, e é o 

oitavo bispo na linha suces-
sória da Diocese Centená-
ria de Cajazeiras, devendo 
substituir dom José Gonzáles 
Alonso, que deixou o cargo 
em setembro do ano passa-
do, depois de atingir a idade 
limite e ter seu pedido de re-
núncia aceito pelo Vaticano.

O novo bispo de Caja-
zeiras é membro da Provín-

cia Carmelitana, e estava 
exercendo, ultimamente, a 
função de secretário-geral 
da Ordem do Carmelo, em 
Roma, na Itália. Ele foi or-
denado em 1995, e concluiu 
seus estudos em Filosofia 
em Olinda, Pernambuco. Es-
tudou Teologia na Irlanda, 
licenciando-se em Teologia 
Espiritual em Roma.

Definidas datas de sagração e posse 
NOVO BISPO DE CAJAZEIRAS

Curso foi resultado de 

parceria entre o Projeto 

de Desenvolvimento 

do Cariri, Seridó e 

Curimataú e a Escola 

Técnica Redentorista 

de Campina Grande

Entre as espécies distribuídas gratuitamente pelo Governo do Estado para produtores rurais dos municípios paraibanos estão tilápia tailandesa, tambaqui e tambatinga

algumas regiões, principal-
mente onde se encontra nos-
sa Estação de Piscicultura, 
no município de Itaporanga, 
tem afetado na produção 

dos alevinos, mas o esforço 
da nossa equipe é grande, e, 
assim, pretendemos atender 
aos pedidos de peixamento 
de alevinos, juvenis e adul-

tos”, afirmou Tavares.
De acordo com a Dipis, 

até o momento, todos os 
223 municípios paraibanos 
já foram atendidos e a meta 

é alcançar o dobro do aten-
dimento até o fim do ano. As 
solicitações de peixamento 
podem ser feitas à Empa-
sa, na Rua Ranieri Mazilli, 

s/n, Bairro Cristo Redentor, 
João Pessoa – Paraíba – CEP: 
58071-000. Mais informa-
ções pelos telefones (83) 
3218-6226/3218-6894.

FOTO: Secom-PB
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TCE-PB reprova contas de prefeito 
e imputa débito de R$ 440 mil
Durante a sessão também 
foram reprovadas contas 
de fundos de saúde

A 1ª Câmara do Tribu-
nal de Contas do Estado da 
Paraíba, reunida em sessão 
ordinária ontem julgou ir-
regulares obras executadas, 
em 2013, pela Prefeitura 
de Catingueira e decidiu 
por imputar débito de R$ 
440.748,16 ao prefeito Al-
bino Félix de Souza Neto, 
também multado em R$ 
8.815,42.

A Câmara acompa-
nhou, à unanimidade, o 
voto do relator do pro-
cesso, conselheiro Marcos 
Costa, que na ocasião expli-
cou que o valor da restitui-
ção aos cofres municipais 
se refere a serviços pagos e 
não executados em diversas 
obras, entre as quais refor-
ma e ampliação de um par-
que de vaquejada, reforma 
de posto médico, recupera-
ção de açudes e de escolas, e 
pavimentação de ruas. Cabe 
recurso da decisão.

Foram julgadas irregu-
lares, também, prestações 
de contas dos fundos muni-
cipais de saúde de Bayeux 
e de Riachão do Bacamarte, 
relativas respectivamen-

te aos exercícios de 2009 e 
2011. Votou-se, ainda, pela 
irregularidade da PCA, exer-
cício 2009, do Instituto de 
Previdência dos Servidores 
do Município de São José 
dos Ramos.

Durante análise, na 
mesma sessão, de itens de 
inspeções de obras e licita-
ções e contratos, a 1ª Câma-
ra julgou regular o processo 
02572/11 da Prefeitura de 
Coremas, relativo a obras de 
habitação e esgotamento sa-
nitário, em 2010.

Arquivou os processos 
05246/12 e 06367/16, de 
acompanhamento da execu-
ção de obras da Prefeitura 
de Conceição e acerca de de-
núncia de irregularidades, já 
devidamente sanadas, em 
concurso para contratação 
de professor substituto no 
campus da Universidade 
Estadual da Paraíba, em 
Guarabira. Foi igualmen-
te arquivado o processo 
06095/08, relativo a con-
trato por excepcional inte-
resse público pela Prefeitu-
ra de Princesa Isabel.

Julgou regulares, tam-
bém, os processos 15958/13 
e 05343/16, da Superin-
tendência de Obras do Pla-
no de Desenvolvimento do 
Estado. O primeiro trata de 

O Tribunal de Con-
tas da Paraíba conclui 
hoje, com palestra do 
auditor João César Be-
zerra abordando das 
10h ao meio dia a fisca-
lização de aterros sani-
tários, o curso de aper-
feiçoamento destinado 
aos seus servidores, es-
pecialmente à audito-
ria, para ampliação de 
conhecimentos sobre o 
controle e destinação 
dos resíduos sólidos.

Promovido pela 
Escola de Contas Ota-
cílio Silveira – Ecosil, o 
curso que começou na 
segunda-feira (13) tem 
foco principalmente, 
de acordo com o chefe 
do Departamento de 
Auditoria de Licitações, 
Contratos e Obras do 
TCE engenheiro Lucia-
no Andrade, na audito-
ria de limpeza urbana 
e manejo de aterros 
sanitários. Vem sendo 
ministrado, todos os 
dias desta semana, das 
10h às 12h, na sala 3 da 
Escola de Contas.

Ontem a aborda-
gem, durante exposi-
ção do auditor Rômulo 
Araújo, foi sobre aspec-
tos da coleta de resí-
duos sólidos nos servi-
ços de limpeza urbana.

O curso foi aberto 
na segunda-feira (13) 
às 10h com palestra 
do auditor de contas 

públicas do TCE-PB, 
David Pereira Galvão 
sobre a Política Nacio-
nal de Resíduos Sóli-
dos, com base na Lei 
12.305/2010, que trata 
da Política Nacional do 
Meio Ambiente – PNRS.

Resíduos sólidos
A professora Ma-

ria Aparecida Correia 
de Assis, da Superin-
tendência do Meio 
Ambiente – Sudema
-PB, abordou terça e 
quarta-feira, a política 
de resíduos sólidos do 
Estado, o licenciamen-
to ambiental, planeja-
mento, os planos ela-
borados, o controle e a 
fiscalização ambiental 
nos municípios.

Curso termina hoje

O curso foi 
aberto na 
segunda-feira 
(13) às 10h 
com palestra 
do auditor de 
contas públicas 
do TCE-PB, 
David Pereira 
Galvão

Participaram da sessão no TCE-PB os conselheiros Marcos Costa e Fernando Catão – que presidiu os trabalhos, na ausência de Fábio Nogueira

FOTO: Evandro Pereira

termo aditivo ao contrato 
vinculado à Concorrência 
002/2013, e o segundo 
sobre a construção de um 
Centro de Reabilitação, en-
volvendo recursos federais.

Sessão
Participaram da sessão 

que também apreciou atos 
de registro e concessão de 
aposentadorias e pensões, 
os conselheiros Marcos Cos-

ta e Fernando Catão – que 
presidiu os trabalhos em 
virtude da ausência justi-
ficada do presidente da 1ª 
Câmara, Fábio Nogueira -, 
e os conselheiros substitu-

tos Antonio Gomes Vieira 
Filho e Renato Sérgio San-
tiago Melo. Pelo Ministério 
Público de Contas atuou a 
subprocuradora-geral Isabel-
la Barbosa Marinho Falcão.

52 praias do Litoral 
próprias ao banho

A Superintendência de 
Administração do Meio Ambiente 
(Sudema) classificou 52 praias do Litoral 
paraibano como apropriadas para o 
banho. A qualidade da água varia entre 
excelente, muito boa e satisfatória. Nas 
praias da Penha e de Manaíra os banhistas 
devem evitar toda a sua extensão. Já no 
município de Cabedelo, na Praia do Jacaré, 
a área que deve ser evitada fica à esquerda 
do estuário do rio Paraíba. E no município 
de Pitimbu, na Praia de Acaú-Pontinha,  
deve-se evitar a área localizada nas 
proximidades do riacho Arame.

Curtas

Apreensão em
assalto à lotérica

Policiais militares da Força regional 
agiram rápido e conseguiram apreender em 
flagrante, ontem, um adolescente de 16 
anos, durante assalto a uma casa lotérica no 
bairro do Alto do Mateus, na capital. Policiais 
da Força regional estavam em rondas, 
quando receberam informações, via Ciop, 
que dois indivíduos estavam cometendo 
um assalto a uma Casa Lotérica. Na ação, 
um deles foi apreendido com um revólver 
calibre 38 com seis munições, sendo cinco 
deflagradas, além da motocicleta utilizada 
no assalto.

Envolvido em 
homicídio no Sertão

Uma ação conjunta entre o 
Grupo Tático Especial (GTE) e agentes de 
investigação do Núcleo de roubos e Furtos 
da 19ª Delegacia Seccional, em Sousa, 
prendeu o mototaxista ribamar Pereira 
da Silva, suspeito de envolvimento em 
um homicídio na região. De acordo com o 
delegado Carlos Seabra, a prisão aconteceu 
por volta das 18h da quarta-feira (15), 
no bairro Massapé. O mototaxista é 
suspeito de ter assassinado a tiros, em 
maio, dentro de um bar, raimundo Nonato 
Moreira Dantas. 

A Procuradoria Regio-
nal da República na Paraíba 
(PRE/PB) e a Ordem dos Ad-
vogados do Brasil – Seccional 
Paraíba (OAB/PB) estabe-
leceram parceria para atua-
ção conjunta na campanha 
Combate ao Caixa 2. A cam-
panha é um projeto da OAB 
nacional, lançado em janeiro 
de 2016, com o apoio da Con-
ferência Nacional dos Bispos 
do Brasil (CNBB), para coibir 
a prática do caixa 2 nas cam-
panhas eleitorais.

Detalhes do projeto fo-
ram apresentados ao procu-
rador regional eleitoral, João 
Bernardo da Silva, na terça-
feira (14), pela Comissão de 
Direito Eleitoral da OAB/PB 

representada pelo presiden-
te, Manolys Marcelino e pe-
los membros José Samarony 
e Adriana Rodrigues. O pro-
curador João Bernardo aco-
lheu prontamente a parceria 
que definiu como “de grande 
importância, pois fortalece 
as instituições e ajuda a so-
ciedade a fiscalizar melhor a 
aplicação e arrecadação des-
ses recursos”.

O projeto Combate ao 
Caixa 2, que é um desdobra-
mento do Movimento Elei-
ções Limpas e tem como 
meta dar espaço para de-
núncias de campanhas mi-
lionárias desproporcional 
ao valor arrecadado legiti-
mamente de pessoas físicas 

e repasses de fundo parti-
dário, está sendo acolhido 
pelo Ministério Público Fe-
deral em diversos estados 
do País.

A parceria consiste no 
recebimento das denúncias 
pela OAB, através de site e 
aplicativo próprios, análise 
formal das denúncias pela 
OAB e encaminhamento para 
a Procuradoria Regional 
Eleitoral, que tomará as pro-
vidências judiciais cabíveis.

O lançamento da campa-
nha na Paraíba está previsto 
para o dia 29, quando será 
instalado o Comitê de Com-
bate ao Caixa 2 com a pre-
sença do presidente nacional 
da OAB, Cláudio Lamchia.

PRE e OAB/PB estabelecem 
parceria para combater caixa 2

nas Campanhas eleiTORais

Estudantes, professores 
e trabalhadores em educação 
participaram ontem da Marcha 
em Defesa da Educação Pública 
contra os cortes em educação. 
O grupo, de aproximadamente 
1 mil pessoas, segundo a Polí-
cia Militar do Distrito Federal, 
caminhou do Museu Nacional 
até o Ministério da Educação 
(MEC) na Esplanada dos Mi-
nistérios e solicitou uma au-
diência com o ministro da Edu-
cação Mendonça Filho.

Entre as entidades pre-
sentes estavam a Assembleia 
Nacional dos Estudantes Livres 
(Anel), o Sindicato Nacional 

dos Docentes das Instituições 
de Ensino Superior (Andes-SN) 
e a Federação de Sindicatos de 
Trabalhadores Técnico-Admi-
nistrativos em Instituições de 
Ensino Superior Públicas do 
Brasil (Fasubra).

“Hoje a situação do 
país é de total descaso com 
a educação pública, já era 
no governo Dilma, agora no 
governo Temer piorou. Ou 
seja, existem cortes na edu-
cação, tanto no Governo Fe-
deral quanto nos estaduais”, 
diz o coordenador-geral da 
Fasubra, Gibran Jordão. Ele 
explica que o ato faz parte da 
abertura do 2º Encontro Na-
cional de Educação, que reú-
ne professores, estudantes e 

trabalhadores tanto de uni-
versidades quanto de esco-
las. O evento vai até amanhã 
na Universidade de Brasília.

O grupo pede a reversão 
nos cortes orçamentários e é 
contra a cultura do estupro, 
contra o preconceito à comuni-
dade LGBT [lésbicas, gays, bis-
sexuais, travestis, transexuais e 
transgêneros] e contra o racis-
mo, reproduzidos no ambiente 
de ensino. “Todas essas reivin-
dicações estão unificadas aqui 
hoje”, diz Jordão.

Entre os cartazes car-
regados pelos manifestan-
tes e estendidos diante do 
MEC estavam: “Nosso futuro 
não cabe em seus ajustes” e 
“Fora Temer”.

Estudantes e professores
fazem manifestação no MEC

em DeFesa Da eDuCaçãO pÚbliCa

Mariana Tokarnia
Da Agência Brasil
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Delação derruba 3º ministro de Temer

Após ser citado na de-
lação premiada do ex-pre-
sidente da Transpetro, 
Sérgio Machado, o minis-
tro do Turismo, Henrique 
Eduardo Alves, pediu on-
tem) demissão do cargo. 
A informação foi confir-
mada pela Assessoria de 
Imprensa da Presidência 
da República.

O ex-presidente da 
Câmara Henrique Alves 
teria recebido, segundo 
Machado, R$ 1,55 milhão 
em doações eleitorais 
com recursos ilícitos.

Ele é o terceiro mi-
nistro, após pouco mais 
de um mês do governo 
interino de Michel Temer, 
depois de denúncias rela-
cionadas à Operação Lava 
Jato. Romero Jucá, que foi 
ministro do Planejamen-
to, e Fabiano Silveira, da 
Transparência, Fiscali-
zação e Controle, saíram 
dos cargos após divulga-
ção de trechos da delação 

Henrique Alves pediu 
demissão após ser citado
por Sérgio Machado 

oPeração lava jato

Ivan Richard 
Da Agência Brasil

de Machado, em áudio, 
em que eles criticavam a 
operação.

Alves enviou uma car-
ta com o pedido de demis-
são a Temer, mas o teor 
não foi divulgado. Na noi-
te de quarta-feira (15), o 
ministro esteve no Palácio 
do Planalto reunido com o 
presidente interino.

O sigilo dos depoi-
mentos de Sérgio Ma-
chado à força-tarefa da 
Operação Lava Jato foi 
retirado pelo ministro do 
Supremo Tribunal Fede-
rall (STF) Teori Zavascki, 
relator dos inquéritos da 
operação na Corte. Ma-
chado citou o presidente 
interino Michel Temer e 
mais de 20 políticos, en-
tre eles o presidente do 
Senado, Renan Calheiros, 
os senadores Aécio Ne-
ves (PSDB-MG) e Rome-
ro Jucá (PMDB-RR), além 
do ex-deputado Cândido 
Vaccarezza (PT) e do ex-
-presidente José Sarney 
(PDMB-AP). Os políticos 
negaram as acusações.

 Na carta de demissão 
enviada nessa quinta-fei-
ra ao presidente interino 
da República, Michel Te-
mer, o agora ex-ministro 

do Turismo Henrique 
Eduardo Alves afirmou 
que tomou a decisão de 
deixar a pasta para “não 
criar constrangimentos” 

ou “qualquer dificuldade” 
para o governo.

No documento, Alves 
agradece a lealdade, ami-
zade e o “compromisso de 

uma longa vida política e 
partidária” de Temer. “Sem-
pre estaremos juntos nessa 
trincheira democrática em 
busca de uma nação melhor. 

A sua, a minha, a nossa luta 
continuam. Pelo meu Rio 
Grande Norte e pelo nosso 
Brasil”, escreveu o ex-minis-
tro na carta.

Carla araújo
Da Agência Estado 

O governador do Dis-
trito Federal, Rodrigo 
Rollemberg (PSB), afir-
mou, após encontro com 
o presidente em exercício 
Michel Temer, no Palácio 
do Planalto, que convida-
rá todos os governadores 
para uma reunião prévia 
na segunda-feira (20), em 
Águas Claras (DF), antes 
de um encontro previsto 
com Temer para as 15h, 
para tratar da renegocia-
ção da dívida dos estados. 
Também está prevista para 
a segunda-feira uma reu-
nião entre os secretários 
estaduais de Fazenda com 
o Tesouro Nacional, às 10h, 
para debater o tema. 

 “A partir da confirma-
ção da reunião (dos gover-
nadores com o presidente 
da República), nós vamos 
ligar para os governado-
res, convidar os governa-
dores que estavam suge-
rindo que a gente fizesse 
uma reunião prévia para 
alinhar uma posição e essa 
reunião deve acontecer na 
segunda-feira pela manhã 
em Águas Claras e às 15h 
teremos a reunião com o 
presidente da República”, 
disse. A ideia de um grande 
encontro de Temer com os 
governadores para anun-
ciar um acordo na questão 
da renegociação da dívida 
dos estados já foi cogitada 
outras vezes no Planalto, 
mas até agora ficou apenas 
na promessa. 

Rollemberg admitiu 
que as particularidades 
dos estados devem ser le-
vadas em conta, mas que 

há pontos que são cruciais 
para todos. “O período de 
carência da dívida, uma re-
dução de estoque e o alon-
gamento para pagamento 
dessas dívidas, isso atende 
a todos os estados”, afir-
mou. “No nosso caso, a re-
tomada das operações de 
crédito é fundamental para 
que tenhamos recursos 
para novos investimentos.”

O encontro com Rol-
lemberg não constava na 
agenda do presidente. Hoje, 
durante o dia, e em meio a 
uma série de notícias nega-
tivas, como a demissão do 
ministro Henrique Eduar-
do Alves (Turismo), Temer 
tentou criar uma agenda 
positiva. Após um pronun-
ciamento pela manhã para 
se defender das acusações 
do ex-presidente da Trans-
petro Sérgio Machado, Te-
mer trouxe para o Planalto 
a cerimônia de expansão 
do Fies e agora Rollemberg 
concedeu coletiva de im-
prensa. 

Segundo Rollemberg, 
Temer estava “muito tran-
quilo”. “Muito desejoso de 
que essa reunião com os 
governadores possa buscar 
uma solução definitiva para 
essa questão, porque o pre-
sidente sabe da importân-
cia disso para a melhoria do 
ambiente econômico dos 
estados e para que se pos-
sa retomar o crescimento, o 
emprego”, disse. 

Rollemberg disse que 
conversou a sós com Te-
mer, mas que ele não co-
mentou a saída do minis-
tro do Turismo. “Tratamos 
apenas desses temas, da 
reunião dos governado-
res”, disse.

Governadores voltarão 
a renegociar dívidas

eNCoNtro em brasília

idiana tomazelli
Da Agência Estado

O ex-presidente da 
Transpetro, Sérgio Macha-
do, reafirmou em nota di-
vulgada nessa quinta, 16, 
que o presidente em exer-
cício Michel Temer (PMDB) 
solicitou, em 2012, recur-
sos para a campanha elei-
toral de Gabriel Chalita, 
então candidato do PMDB 
à Prefeitura de São Paulo. 
Foi a primeira manifesta-
ção pública de Machado 
desde que vieram à tona 
gravações feitas por ele e 
o conteúdo de sua delação 
premiada, que compromete 
outros 24 políticos além de 
Temer.

A divulgação da nota 
foi motivada pelo pronun-
ciamento feito mais cedo 

por Temer. O presidente em 
exercício afirmou hoje pela 
manhã que a acusação de 
Machado é “leviana, irres-
ponsável e mentirosa”. O 
peemedebista disse ainda 
que alguém que tivesse co-
metido o “delito irrespon-
sável” apontado por Ma-
chado não poderia presidir 
o País.

“Quando se faz acordo 
de colaboração, assume-se 
o compromisso de falar a 
verdade e não se pode omi-
tir nenhum fato; falo aqui 
sob esse compromisso”, re-
bateu Machado na nota.

“Em setembro 2012 
fui procurado pelo sena-
dor Valdir Raupp (PMDB-
-RO), presidente em exer-
cício do partido, com uma 
demanda do então vice-
-presidente da República, 

Michel Temer: um pedido 
de ajuda para o candidato 
do PMDB a prefeito de São 
Paulo, Gabriel Chalita, por-
que a campanha estava em 
dificuldades financeiras. 
Naquele mesmo mês, esti-
ve na Base Aérea de Brasí-
lia com Michel Temer, que 
embarcava para São Paulo. 
Nos reunimos numa sala 
reservada. Na conversa, o 
vice-presidente Michel Te-
mer solicitou doação para 
a campanha eleitoral de 
Chalita”, diz o ex-presiden-
te da Transpetro.

Segundo Machado, tan-
to Temer quanto os demais 
políticos citados sabiam 
que a “solicitação” seria re-
passada por um fornecedor 
da Transpetro por meio de 
sua influência direta. “Não 
fosse isso, ele teria procu-

rado diretamente a empre-
sa doadora”, disse.

“Após esta conver-
sa mantive contato com a 
empresa Queiroz Galvão, 
que tinha contratos com a 
Transpetro, e viabilizei uma 
doação de R$ 1,5 milhão 
feita ao diretório nacional 
do PMDB. O diretório re-
passou os recursos direta-
mente à campanha de Cha-
lita. A doação oficial pode 
ser facilmente comprova-
da por meio da prestação 
de contas da campanha do 
PMDB”, relatou Machado.

O ex-presidente da 
Transpetro informou ain-
da que, de fato, nunca es-
teve com Gabriel Chalita. 
Em resposta às acusações, 
Chalita havia dito que não 
conhecia Machado e nunca 
havia pedido recursos a ele. 

Machado reafirma que Temer 
solicitou doação para Chalita

divulgação de Nota

isadora Peron e
gustavo aguiar
Da Agência Estado

O presidente da Câmara afas-
tado Eduardo Cunha (PMDB-RJ) re-
correu ontem ao Supremo Tribunal 
Federal (STF), para suspender a de-
cisão da Justiça do Paraná de blo-
quear os seus bens.

Na peça, a defesa de Cunha 
afirma que o juiz usurpou a compe-
tência da Corte, já que cabe ao Su-
premo analisar questões de pessoas 
que detêm foro privilegiado. “O 

magistrado de primeira instância 
houve por afrontar a competência 
dessa Colenda Corte. Tal decisão, 
além de passível de reforma por 
agravo de instrumento, impôs a 
elaboração do presente aditamen-
to para demonstração da continui-
dade e maior gravidade da usurpa-
ção de competência.”

 Os advogados do peemede-
bista argumentam que “a prática 
de um ato decisório pelo juízo de 
primeiro grau coloca em xeque o 
Princípio da Separação dos Pode-
res (...) além de ter sujeitado suces-

sor da Presidência da República e 
demais réus à absoluta indisponi-
bilidade de seus bens em decisão 
não exauriente”.

A defesa de Cunha já havia en-
trado com um pedido para suspen-
der a ação de improbidade ajuiza-
da contra ele pela força-tarefa da 
Operação Lava Jato em Curitiba. 
O recurso desta quinta é um adita-
mento a essa ação, para que haja 
uma decisão liminar que suspenda 
o bloqueio dos bens até que a re-
clamação seja apreciada pelo minis-
tro do STF Teori Zavascki.

Cunha recorre contra o bloqueio de bens
reCurso No suPremo 

Na carta de demissão, Henrique Eduardo Alves afirmou que resolveu deixar o cargo para não criar constrangimento ao governo

Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil
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Geral

Golpe suave, 
autoridades suspeitas

O papa Francisco declarou, a 20 de 
maio, que “pode estar ocorrendo um golpe 
de Estado suave em algum país”. Para bom 
entendedor meia palavra basta. Como latino-
americano, Francisco entende de golpes de 
Estado, tantos foram os que ocorreram em 
nosso continente.

Outrora os golpistas se apropriavam 
do Estado à ponta do fuzil. Agora, por meio 
de artimanhas parlamentares. No Brasil, de 
fevereiro a abril, o caldo de cultura propício 
a favorecê-lo se temperou à base de nobres 
ingredientes: reduzir os gastos públicos e 
instaurar um novo governo integrado por 
autoridades acima de qualquer suspeita.

Temer queria que a Câmara dos 
Deputados aprovasse a criação de 14.419 
novos cargos públicos, quase quatro vezes 
mais os 4 mil postos que prometera eliminar 
em nome do enxugamento das finanças do 
Estado. Isso custaria R$ 58 bilhões aos cofres 
da nação. Devido à reação popular, Temer 
recuou.

No país da saúde pública inoperante, 
o que obriga 50 milhões de brasileiros a 
dependerem de planos de saúde privados, 
a Agência Nacional de Saúde Suplementar 
acaba de fixar em até 13,57% o índice de 
reajuste dos planos individuais e familiares. É 
de matar de infarto qualquer um.

O ministério “da ética” carece de atestado 
de bons antecedentes. Dois ministros já 
foram demitidos, acusados de corrupção e 
tentativa de obstrução da Justiça: Romero 
Jucá, do Planejamento, e Fabiano Silveira, da 
Transparência e Fiscalização.

Para a Secretaria das Mulheres, Temer 
nomeou a ex-deputada Fátima Pelaes, do 
PMDB do Amapá, acusada pelo Ministério 
Público Federal de integrar uma “articulação 
criminosa” para desviar R$ 4 milhões através 
de emendas parlamentares. Ela ainda não 
tomou posse, e tudo indica que, devido à 
reação contrária, Temer de novo recuará.

Mendonça Filho, ministro da Educação, 
está envolvido na Lava Jato, acusado de 
haver recebido R$ 250 mil das empreiteiras 
Odebrecht e Queiroz Galvão. É citado na 
Operação Castelo de Areia por ter recebido 
doação de R$ 100 mil da Cavo, que pertence à 
construtora Camargo Corrêa.

Henrique Alves, ministro do Turismo, 
está envolvido na Lava Jato pelo doleiro 
Yousseff, e é um dos integrantes da “lista do 
Janot”. E o Procurador Geral da República, 
Rodrigo Janot, pediu ao STF a prisão da 
cúpula do PMDB: Sarney, Renan, Jucá e 
Eduardo Cunha.

O Ministério da Agricultura foi entregue a 
Blairo Maggi, plantador de soja, considerado 
por ambientalistas, em 2005, um dos maiores 
desmatadores da floresta amazônica.

Geddel Vieira Lima ficou com a 
Secretaria de Governo, apesar de citado 
no escândalo dos “anões do orçamento”, 
em 1993, quando deputados manipulavam 
emendas orçamentárias via entidades sociais 
fantasmas.

E vêm aí cortes na Saúde e na Educação, 
em nome do ajuste fiscal. A Petrobras, 
responsável por 13% do PIB, está na mira 
da privatização, ou seja, o Brasil perderá seu 
maior patrimônio empresarial. E diziam que 
teríamos um governo bem melhor...

(Reproduzido de adital.com.br)
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Trabalhadores rurais ocupam 
dois ministérios em Brasília

Trabalhadores rurais 
da Confederação Nacional 
dos Trabalhadores na Agri-
cultura (Contag), federações 
estaduais e sindicatos rurais 
ocuparam ontem pela manhã 
dois ministérios em Brasília. 
Eles reivindicam a volta do 
Ministério do Desenvolvi-
mento Agrário (MDA), extin-
to pelo governo interino de 
Michel Temer.

Segundo a entidade, 
cerca de 10 mil pessoas par-
ticipam da manifestação no 
prédio do Ministério do Tra-
balho e Previdência Social 
(MTPS) e do antigo MDA.

O presidente da Contag, 
Alberto Ercílio Broch, disse 
que esse é o início de uma 
grande mobilização nos 27 
estados da Federação, que 
quer levar cerca de 100 mil 
pessoas a ocupar gerências e 
agências do Instituto Nacio-
nal do Seguro Social (INSS) e 
do Instituto Nacional de Co-
lonização de Reforma Agrá-
ria (Incra) por todo o País.

O Ministério do De-
senvolvimento Agrário foi 
integrado à Casa Civil, na 
Secretaria Especial de Agri-
cultura Familiar e do Desen-
volvimento Agrário. “É esse 
povo [agricultores familia-
res] que, segundo o IBGE, 
produz 70% da comida que 
vai pra mesa do povo brasi-
leiro. Tememos que o fim do 
MDA signifique também o 
desmantelamento das polí-

Cerca de 10 mil pessoas estão 
na manifestação no prédio 
do MTPS e do antigo MDA

Andreia Verdélio 
Da Agência Brasil 

FOTO: José Cruz/Agência Brasil

Os trabalhadores rurais reivindicam a volta do MDA, extinto pelo governo interino de Michel Temer

ticas da agricultura familiar”, 
disse Broch.

Reforma da Previdência
O movimento de traba-

lhadores também protesta 
contra o fim do Ministério 
da Previdência Social e con-
tra a proposta do governo 
de reforma da Previdência 
Social que quer estabelecer 
uma idade mínima para a 
aposentadoria. “Essa refor-
ma pode vir a mexer com os 
trabalhadores rurais que ga-
nham um salário mínimo. E 
eles [governo interino] estão 
nos elegendo inclusive como 
os vilões da Previdência So-
cial, essas mulheres que tra-
balham 55 anos e homens 60 
anos e que se aposentam com 
um salário mínimo”, explicou 
o presidente da Contag.

“Não aceitamos retro-
ceder, não aceitamos que a 
mulher trabalhadora rural 

perca o direito de se aposen-
tar com 55 anos, até porque 
nós começamos a trabalhar 
muito jovens. Eu comecei com 
7 anos, então esperar até 65 
anos ninguém vai aguentar; 
nós queremos qualidade de 
expectativa de vida”, disse o 
presidente da Federação dos 
Trabalhadores da Agricultura 
do Estado de Minas Gerais, 
Vilson Luiz da Silva, contando 
que 64 ônibus trouxeram tra-
balhadores rurais do Estado.

Habitação rural
Outra reivindicação dos 

trabalhadores é pela política 
de habitação rural. “Nós que-
remos continuar com a polí-
tica na forma que vínhamos 
fazendo, com os próprios sin-
dicatos e cooperativas fazendo 
os mutirões para organizar as 
pessoas e tornar mais barato”, 
disse o presidente da Contag.

No dia 10 de junho, o go-

verno reeditou as regras da 
modalidade rural do Minha 
Casa, Minha Vida, alterando 
as condições para habilitação 
e requalificação de entidades 
privadas sem fins lucrativos 
para construção de moradias 
na Zona Rural.

“Estamos mostrando nos-
sa insatisfação, aqui, com tra-
balhadores que saíram da roça. 
Como cidadãos, lutamos pela 
democracia, queremos que se 
respeite a Constituição. É isso 
que garante os direitos dos tra-
balhadores”, disse Broch.

A assessoria de impren-
sa do Ministério do Trabalho 
e Previdência Social informou 
que os manifestantes já ha-
viam se reunido com o secre-
tário da Previdência da pasta.

Os trabalhadores ru-
rais não estão permitindo a 
entrada dos servidores que 
trabalham nos dois prédios 
ocupados.

Ao receber o título 
de cidadã baiana on-
tem, em Salvador, a pre-
sidente afastada Dilma 
Rousseff defendeu seu 
mandato mais uma vez 
e criticou ações do pre-
sidente interino Michel Te-
mer. Dilma também alegou 
ser “vítima de um golpe”.

“Ontem (anteon-
tem), enviaram ao Con-
gresso a redução dos 
gastos em saúde e edu-
cação. Sabemos que eles 
[governo interino] estão 
desmontando as con-
quistas que fizemos. Por 
isso, junto com o fato 
que tentam esconder 
que deram o golpe, eles 
sabem que nosso povo 
jamais aprovaria a extinção 
de ministérios como o das 
mulheres, dos negros e dos 
direitos humanos”, disse a 
presidente afastada.

A cerimônia de en-
trega do título ocorreu 
na Assembleia Legis-
lativa da Bahia, onde 
se reuniram políticos, 
apoiadores, sindicalistas 

e movimentos sociais, 
que prestaram apoio à 
Dilma Rousseff. O títu-
lo de cidadã baiana foi 
uma proposta do depu-
tado estadual Rosenberg 
Pinto (PT), agradecendo 
por ações e programas 
de governo que, segun-
do ele, “beneficiaram o 
povo baiano e toda a Re-
gião NE”.

“Receber o título 
de cidadã baiana, para 
mim, é uma honra e me 
sinto muito orgulhosa. 
Porque a Bahia é onde 
nasceu o Brasil. A Bahia 
é o símbolo da nossa di-
versidade cultural e tem 
a representação da alma 
brasileira. Eu sempre 
digo ao meu amigo Ja-
ques Wagner, que toda 
vez que venho à Bahia é 
algo que me alegra mui-
to, porque eu sempre 
levei comigo, da Bahia, 
uma imensa energia po-
sitiva, uma imensa força 
de vida”, afirmou Dilma.

Após a entrega, a 
presidente afastada foi à 
parte externa da Câmara 
Legislativa, onde partici-
pou de ato público.

Dilma recebe título 
de cidadã baiana

Em SALvAdOr

O corpo de Vanda Maria 
Martins, de 54 anos, que mor-
reu soterrada no desabamen-
to de uma igreja na cidade de 
Diadema, na Grande São Paulo, 
foi encontrado após mais de 
20 horas de buscas. Segundo o 
coronel Wagner Júnior, ela foi 
encontrada por volta do meio-
dia, mas a retirada do corpo 
ainda deveria demorar.

“A situação é delicada, 
quanto mais a gente mexe, 
mais a laje se movimenta. Ela 
está presa embaixo de uma 
laje, houve esmagamento. 
Cada martelada que a gente 
dá lá, chacoalha. Então, é pre-
ciso tomar bastante cuidado”, 
disse o coronel. “O pilar e a 
viga realmente a pegaram”, 
acrescentou.

Segundo os bombeiros e 
relatos de populares, o culto na 
igreja Assembleia de Deus Ma-
dureira já tinha terminado, às 
15h de ontem, “mas algumas 
pessoas ainda estavam reuni-
das no interior da igreja quan-
do a estrutura ruiu. Senão a si-
tuação poderia ser pior”, disse 
o tenente Rafael Marques.

Havia cerca de 15 pes-
soas na hora do desabamento 
e grande parte foi socorrida 
pelos próprios vizinhos. Os pri-

meiros a serem resgatados pe-
los bombeiros foram um me-
nino de 4 anos chamado Davi 
e um rapaz. Na madrugada de 
ontem, às 4h, Ezequiel de 23 
anos e Anderson de 44, foram 
socorridos e levados pelo he-
licóptero Águia. Eles sofreram 
fraturas nas pernas, no tórax e 
na coluna, mas estavam cons-
cientes.

Anderson estava em dia 
de folga do trabalho e resolveu 
assistir ao culto, contou o seu 
tio, o porteiro Marcos Antônio 
Nascimento. “Cheguei à noite 
e meu filho ajudou a tirar An-
derson, que estava soterrado. 
Eu quero saber como ele está”, 
disse. Anderson, o irmão e 
um primo estavam juntos no 
culto, mas apenas Anderson 
resolveu ficar até o fim e foi 
atingido.

“A mãe dele [do Ander-
son] passou mal, ficou nervosa, 
teve que ser levada de ambu-
lância. Eu pensei o pior, porque 
olha o estado em que ficou. É 
que já tinha acabado o culto, 
se estivesse lotado, seria pior, 
mais grave”, lamentou.

Julinda Rodrigues da Silva 
é vizinha de Vanda. Ela contou 
que a amiga costumava fre-
quentar outra igreja, mas na-
quele dia resolveu ir à Assem-
bleia de Deus Madureira, bem 
mais próxima de sua casa.

Corpo da última vítima 
em Diadema é encontrado

dESABAmENTO dE IGrEjA

Sayonara Moreno
Da Agência Brasil

Fernanda Cruz
Da Agência Brasil
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China aprova um novo pacote de
sanções contra a Coreia do Norte
As ações vêm em resposta
a testes nucleares lançados
pelo governo norte-coreano

O Ministério do Comér-
cio chinês publicou a lista 
de mercadorias, tecnologias 
e equipamentos que serão 
proibidos para exportação à 
Coreia do Norte, no âmbito da 
Resolução 2.270 do Conselho 
da Segurança da Organização 
das Nações Unidas (ONU).

Em março deste ano, Pe-
quim apoiou o novo pacote 
de sanções, o mais grave da 
toda a história das sanções 
contra a Coreia do Norte, in-
troduzido pela ONU em res-
posta às ações provocativas 
de Pyongyang depois da rea-
lização de testes nucleares 
no início do ano.

De acordo com a lista 
divulgada pelo ministério, 
a proibição atinge as mer-
cadorias e tecnologias que 
podem ser usadas para a ela-
boração de armas nucleares, 
químicas e biológicas. Já é o 
segundo grande pacote de 
sanções introduzido pelas 
autoridades chinesas depois 
da resolução do Conselho da 
Segurança da ONU.

No início de abril, Pe-
quim anunciou a restrição 
do comércio com a Coreia 
do Norte. Os observadores 
destacam que a proibição da 
importação do carvão, ferro, 
ouro, metais de terras raras e 
outras matérias-primas pode 
prejudicar a capacidade mili-
tar das Forças Armadas da 
Coreia do Norte, pois as ren-
das da venda do ouro e dos 
metais de terras raras eram 
dirigidas, na maior parte, 
para objetivos militares.

Durante muito tempo, a 
China teve a posição modera-
da no assunto da regulação da 
situação na península, consi-
derando que a pressão exces-
siva pode causar mais ações 
precipitadas por parte do 
regime norte-coreano. Mas a 
negligência por Kim Jong-un 
dos apelos internacionais se 
tornou muito provocativo.

Isso, por um lado, fez a 
China um dos promotores 
da última resolução da ONU. 
Por outro lado, com a ausên-
cia de canais para o diálogo, 
Pequim começou manifes-
tando mais energicamente, 
por quaisquer formas, sua 
preocupação e explicando os 
motivos das suas ações. Ulti-
mamente, ela tem feito isso 
através de contatos diretos 
com representantes da admi-
nistração norte-coreana.

Provavelmente por essa 
causa, alguns especialistas 
falaram sobre o possível 
abrandamento da posição 
de Pequim em relação à Co-
reia do Norte. Entretanto, as 
sanções introduzidas mos-
tram que a China, apesar das 
possibilidades que surgiram 
para o diálogo, continuará 
solicitando a execução por 
parte da Coreia do Norte das 
exigências da ONU.

A China apela para a 
desnuclearização da penín-
sula Coreana e para a solu-
ção dos desacordos existen-
tes, por meio do diálogo e de 
consultas.

Analistas militares consi-
deram séria a ameaça de con-
flito na península. De acordo 
com eles, Pequim pode en-
frentar um fluxo de refugia-
dos, a contaminação radioló-
gica e a agravação da situação 
estratégica por causa de des-
dobramento na região das 
forças dos Estados Unidos.

A caixa preta do avião da EgyptAir que caiu 
no Mar Mediterrâneo no mês passado, 
matando todos os 66 passageiros a bordo, foi 

encontrada e recuperada, afirmou ontem o comitê 

de investigação egípcio. Com a notícia, autoridades 
elevam as esperanças de encontrar os motivos da 
queda da aeronave, ainda desconhecidos. A caixa 
preta foi encontrada danificada, mas a equipe 

conseguiu remover com segurança “unidade de 
memória, a parte mais importante do aparelho”, 
informou o comitê.
O Airbus 320 da EgyptAir que viajava de Paris a 

Cairo quando caiu em 19 e maio, em uma região 
entre a ilha grega de Creta e a costa do Egito. Não 
se sabe o motivo da queda. Nenhum grupo terrorista 
reivindicou o incidente.

Caixa preta do voo da EgyptAir é retirada do Mar Mediterrâneo

A parlamentar britânica Jo 
Cox, de 41 anos, morreu ontem 
em decorrência de ferimentos 
que havia sofrido ao ser balea-
da e esfaqueada em Birstall, no 
norte da Inglaterra. A informa-
ção foi divulgada pela polícia 
britânica em entrevista à im-
prensa.

Cox chegou a enfrentar o 
agressor, identificado como um 

homem de 52 anos, que foi preso. 
Ele também teria ficado ferido.

A parlamentar era partidá-
ria da permanência do Reino 
Unido na União Europeia (UE) e 
estava em Birstall (cerca de 350 
km ao norte de Londres) para 
encontros com a comunidade 
sobre o tema. Segundo vários 
meios de comunicação inter-
nacionais, seu agressor gritou 
“Reino Unido primeiro!”, um 
lema da ultradireita britânica 

favorável à saída britânica do 
bloco europeu.

A realização do referendo 
pela saída ou permanência do 
Reino Unido na UE, o chamado 
‘Brexit’ (British exit ou saída bri-
tânica, em um jogo de palavras 
em inglês) está prevista para o 
dia 23 de junho.

Em reação ao ataque à par-
lamentar, todas as campanhas 
pelo referendo foram suspensas 
por tempo indeterminado.

Cox foi agredida nessa quin-
ta-feira no local onde participaria 
de um encontro com eleitores. 
Ex-ativista, ela já tinha atuado 
com temas como imigração e con-
flito na Síria. Ela tinha dois filhos.

“A polícia foi avisada de um 
incidente na Rua Market, em 
Birstall, onde uma mulher de 40 
anos sofreu ferimentos graves e 
se encontra em condição crítica”, 
havia afirmado mais cedo a polí-
cia, em um comunicado.

Deputada é assassinada por ultradireitista
INGLATERRA

Do Portal UOL

Angola registrou quase 
150 novos casos suspeitos de 
febre amarela na última sema-
na e mais 17 mortes, elevando 
o total de vítimas a 345 desde 
o início da epidemia, em 5 de 
dezembro.

Os dados, até 10 de junho, 
constam do mais recente rela-
tório da Organização Mundial 
da Saúde (OMS) e mostram 
3.137 casos suspeitos conta-
bilizados em seis meses, dos 
quais 847 confirmados.

A OMS acompanha a epi-
demia de febre amarela em 
Angola com apoio técnico e 
financeiro. Também há casos 
confirmados no Congo, Quê-
nia e na China.

“A situação epidemiológi-
ca em Lunda Norte é de parti-
cular preocupação. Essa pro-
víncia [no Norte de Angola] 
faz fronteira com o Congo e re-

gistra habitualmente elevado 
fluxo de pessoas e bens entre 
os dois países. Até o momento, 
três casos exportados de Lun-
da Norte para o Congo foram 
confirmados em laboratório”, 
cita a OMS.

Em Angola, segundo o 
relatório, a epidemia de febre 
amarela está presente em 16 
das 18 províncias - transmitida 
a partir de Luanda, o foco des-
taa crise. Há registro de trans-
missão local em 12 províncias.

Só Luanda e Huambo re-
presentam, até o momento, 
1.778 casos suspeitos de febre 
amarela e, no plano nacional, 
a maioria dos infectados tem 
entre 15 e 24 anos.

A OMS lembra que estão 
em curso esforços no sentido 
de reforçar a vigilância e que 
o número de novos infectados 
diminui lentamente, apesar 
dos vários casos detectados 
em novas regiões do país.

Surto de febre amarela 
deixa Angola em alerta 

SAÚDE PÚBLICA

A Abin (Agência Brasilei-
ra de Inteligência) está moni-
torando um grupo no aplica-
tivo de mensagens Telegram 
para colher informações e aju-
dar os órgãos especializados 
a evitar possíveis ataques do 
califado terrorista Estado Islâ-
mico ao Brasil, principalmente 
durante as Olímpiadas do Rio.

Segundo informações do 
site Olhar Digital, a instituição 
se mostra preocupada que as 
redes sociais e aplicativos de 
mensagens estejam sendo 
utilizados pelos terroristas 
para recrutar jovens à causa. 
“As organizações terroristas 
têm empregado ferramentas 
modernas de comunicação 
para ampliar o alcance de 
suas mensagens de radicali-
zação direcionada, em espe-
cial, ao público jovem”, infor-
mou a Abin por meio de nota.

A agência indica que o 
aplicativo de conversação Te-

legram (que possui criptogra-
fia reforçada e é considerado 
mais seguro do que o Mes-
senger e o WhatsApp) pode 
estar sendo usado para atrair 
brasileiros para o grupo ex-
tremista. O órgão já está mo-
nitorando um grupo de chat 
em português.

Criado supostamente em 
maio de 2016, o grupo teria 
sido iniciado com o exclusi-
vo propósito de atrair jovens 
falantes de língua portugue-
sa para se juntarem o Esta-
do Islâmico. Segundo a Abin, 
usuários anônimos teriam 
reunido membros por outros 
grupos, inicialmente para tra-
duzir os manifestos terroris-
tas do grupo jihadista. 

A divulgação de um re-
latório que aponta possíveis 
ataques ao país já está aju-
dando os departamentos po-
liciais brasileiros na preven-
ção de atentados. 

Estado Islâmico estaria 
convocando brasileiros

APLICATIvo DE MENSAGEMAtirador de 
Orlando fazia 
duras críticas 
ao Ocidente

Orlando (AE) - Omar S. 
Mateen, o homem que invadiu 
uma boate gay em Orlando 
no final de semana e matou 
a tiros 49 pessoas, teria feito 
uma série de comentários no 
Facebook atacando “os modos 
imundos do Ocidente” e cul-
pando os Estados Unidos pelas 
mortes de “mulheres e crian-
ças inocentes”, de acordo com 
uma investigação feita por uma 
comissão do Senado, divulgada  
na quarta-feira (15).

Segundo o documento, 
ele teria comentado em seu 
perfil na rede social: “América 
e Rússia, parem de bombar-
dear o (grupo extremista) Es-
tado Islâmico”.

A comissão do Sena-
do enviou o documento ao 
Facebook, pedindo que a 
companhia produzisse in-
formações sobre a atividade 
online de Mateen.

Da Agência Lusa

FoTo: Associated Press-Estadão Conteúdo
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Após meses de queda, 
atividade econômica 
fica estável em abril
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Governo abre 24o Salão de Artesanato em Campina Grande

Maior São João do Mundo
O governador Ricardo 

Coutinho abre, nesta sexta-fei-
ra (17), às 19h, a 24ª edição do 
Salão de Artesanato da Paraíba. 
O evento é uma realização do 
Governo do Estado, por meio 
do Programa de Artesanato 
da Paraíba (PAP) em parceria 
com  Sebrae, e acontece até o 
dia 3 de julho na sede da antiga 
Ourovel, localizada na Avenida 
Severino Cabral, no bairro do 
Catolé, em Campina Grande.

Com o tema “Em cada 
peça, a história de uma vida. 
Viva o artesão empreendedor. 
Viva o trabalho”, o evento ho-
menageia todos os artesãos 
para que possam comercializar 
seus produtos de forma digna e 
com conforto. A oportunidade 
ainda incentiva o desenvolvi-
mento econômico, cultural e 
social dos artesãos cadastrados 
no PAP e, nesta edição, os ar-
tesãos microempreendedores 
individuais, organizados em 
associações, cooperativas for-
mais, e ainda, que se inscreve-

ram no processo seletivo por 
meio de edital público.

“O artesanato paraibano é 
rico em cultura e repleto de his-
tórias. É o talento de criar com 
as mãos, peças que represen-
tam o dia a dia de cada artesão, 
as suas raízes, os seus ensina-
mentos e horas e horas de de-
dicação. Fazer artesanato é co-
locar sentimento, sensibilidade 
e amor pelo que faz. Cada peça 
levada para casa é uma história 
compartilhada”, comentou a 
gestora do PAP, Lu Maia.

Cerca de 3 mil artesãos, de 
80 municípios paraibanos, de 
associações, cooperativas e in-
dividuais formalizados estarão 
envolvidos no Salão, sendo que 
mais de 300 artesãos estarão 
presentes realizando as vendas 
e negócios presencialmente. As 
tipologias envolvidas são: gas-
tronomia, algodão colorido e 
artesanato em geral (brinque-
dos populares, metal, cerâmica, 
couro, fibra, madeira, osso, fios 
e artesanato indígena).

n Abertura do evento
Os visitantes poderão conferir na 
abertura do Salão um desfile de roupas 
exclusivas da coleção feita pelo estilis-
ta Romero Sousa e pela artesã Djanete 
Figueredo, em algodão colorido, na 
técnica capitonê. 
Também haverá exposição dos vesti-
dos de renda renascença confecciona-
dos pelas artesãs do Cariri paraibano, 
desenhados pela estilista paulista 
Fernanda Yamamoto que ganharam as 
passarelas da São Paulo Fashion Week 
do ano passado. 
Em painéis da comunicação visual, os 
artesãos que ganharam o PRÊMIO PAP 
2016, serão homenageados. A ação de-
senvolvida uma vez por ano contemplaram 
os seguintes artesãos: Márcio Pontes (1º 
lugar), José Santos Moraes (2º lugar) e 
Eder Medeiros (3º lugar). Além de outros 
painéis onde os nomes de todos os 
artesãos do PAP serão lembrados.

Processo seletivo 
Nesta edição do evento foi publicado 
um edital de Chamamento Público para 
selecionar os artesãos cadastrados 
como Microempreendedores Individuais 
(MEI). Foi a primeira vez, em 12 anos, 
o que facilitou e tornou mais justo 
o critério de participação no Salão. 
Os artesãos contemplados não têm 
nenhum custo, apenas benefícios como 
estande, camisas, crachás, hospeda-
gens e entrada gratuita.

n Estrutura do Salão
A estrutura do Salão contempla uma 
área total de 2.900m², sendo 1.300m² 
de estandes com prateleiras, cadeiras, 
mesas, módulos e iluminação adequada. 

Ainda há espaço para depósitos de 
produtos, sala de descanso, primeiros 
socorros, ouvidoria, banheiros, brigada 
de incêndio e sala de enfermagem. 
Os visitantes ainda terão acesso a 
terminais de caixas eletrônicos, posto 
do Empreender Paraíba para concessão 
especial de créditos financeiros, ilhas 
de descanso, espaço criativo e Praça 
de Alimentação com lanchonetes.
Atrações culturais – Durante 17 dias, 
os visitantes poderão viver a cultura 
popular e dançar o autêntico forró pé-
de-serra sempre no horário das 19h às 
20h30. O espaço destinado tem palco, 
telão com som e iluminação. O encer-
ramento será no dia 3 de julho com a 
banda Os Fulano, de João Pessoa.
Capacitação e palestras – O Sebrae, em 
parceria com a Secretaria de Esta-
do da Mulher e Diversidade Humana, 
Procase e Empreender vão oferecer 
gratuitamente uma programação 
com inscrições no MEI, inscrições 
de financiamento, linhas de crédito 
especial, plano de negócios, esclarecen-
do dúvidas sobre a Previdência Social 
(INSS) e palestras nas áreas de moda, 
empreendedorismo, excelência no 
atendimento ao cliente, serviços finan-
ceiros, formação de preços e uso de 
redes sociais para ampliar as vendas.

n Serviço:
17/06 à 03/07 - 24º Salão de Artesan-
ato da Paraíba 
Avenida Severino Cabral, 95, próximo 
ao Parque da Criança em Campina 
Grande (PB)
Entrada gratuita
Informações: (83) 9-8815-5009/ (83) 
9-8839-1111

Saiba mais

As psicólogas Ludmila Rodri-
gues e Shirley Simeão lançaram os 
livros, Bullying: possibilidades de in-
tervenção que acompanha o Jogo 
Bullying: Vamos resolver este pro-
blema, como uma forma de facilitar 
a abordagem e viabilizar interven-
ções preventivas. Os livros têm como 
objetivo apresentar as principais ati-
vidades/estratégias desenvolvidas na 
prática escolar para evitar esse tipo 
de violência. 

Nos livros são apresentadas ati-
vidades e vivências com o intuito 
de trabalhar temas e desenvolver 
habilidades sociais (respeito às di-
ferenças, resolução de problemas, 
assertividade e empatia) relaciona-
das à prevenção do bullying. Como 
forma de abordar esta temática 
junto às crianças e jovem, os livros 
apresentam estratégias e atividades 
lúdicas, como técnicas de dinâmica 
de grupo, filmes, leituras, textos e 
atividades escritas, como uma forma 
de favorecer o desenvolvimento de 
habilidades sociais tão relevantes 
para a prevenção do bullying, dan-
do aos alunos o direito de se senti-
rem seguros e fortalecidos para lidar 
com qualquer situação opressora ou 
humilhante. A psicóloga Ludmila 
Rodrigues afirmou que no cotidiano 

escolar, apesar de existir uma maior 
atenção em relação à ocorrência do 
bullying, ainda é possível evidenciar 
muitas situações em que os jovens 
sofrem este tipo de violência. Para 
prevenir e lidar com esse fenômeno 
sugere que inicialmente os casos se-
jam resolvidos na escola, por meio 
de ações pedagógicas e que os pais, 
em parceria com a escola, encon-
trem soluções tanto para os filhos 
que são alvos, quanto para os auto-
res de maus-tratos.

Ludmila, juntamente com Shir-
ley Simeão, vem desenvolvendo 
um programa de intervenção inti-
tulado “ComVida “, que objetiva 
de forma lúdica, auxiliar e orientar 
educadores e profissionais da saúde 
a prevenir o bullying. Neste sentido, 
o desenvolvimento deste programa 
surgiu devido à  necessidade evi-
denciada na prática de desenvolver 
algumas estratégias de intervenção 
junto a toda comunidade escolar, 
orientando a família e a socieda-
de para a prevenção desse tipo de 
agressão auxiliando as ações que 
devem ser realizadas em cumpri-
mento à lei nº 13.185.

A lei nº 13.185, instituiu o Pro-
grama Nacional de Combate à In-
timidação Sistemática, que tem 
como objetivo principal prevenir e 
combater a prática de bullying, prin-
cipalmente nas escolas. E por esse 

fenômeno ter tomado proporções 
graves, nos últimos tempos, apre-
senta-se a necessidade de desen-
volver intervenções efetivas frente 
ao bullying. Segundo a Associação 
Brasileira de Proteção à Infância e 
Adolescência (ABRAPIA), entre os 
personagens envolvidos no bullying 
estão o agressor, aquele que comete 
a violência, o alvo, mais facilmente 
identificado como a vítima, e as tes-
temunhas, que se referem aos que 
presenciam e silenciam diante da 
agressão observada. Entre as formas 
desta violência se apresentar estão 
a agressão física, moral, psicológica, 
virtual, sexual e material.

Segundo a psicóloga e escrito-
ra Ludmila Rodrigues, o bullying 
é um termo usado para nomear 
um fenômeno que é caracteriza-
do por comportamentos violentos 
intencionais, repetitivos, sem um 
motivo aparente. Esses comporta-
mentos, geralmente, se apresen-
tam de forma mascarada como 
“brincadeiras” praticadas por um 
indivíduo ou por um grupo cau-
sando dor, angústia, revolta, tris-
teza e sofrimento dentro de uma 
relação desigual de poder. Essa é 
uma prática muito comum que 
acontece frequentemente, princi-
palmente no âmbito escolar, cau-
sando muitos danos físicos e emo-
cionais às crianças e adolescentes.

Livros de psicólogas apontam ação
coMbAtE Ao bullying nAS EScolAS

FOTO: Divulgação

Títulos apresentam atividades, vivências e estratégias em consonância com a prática escolar para prevenir o bullying

Ana Rachel Almeida
Especial para A União

Sabrina Craide 
Repórter da Agência Brasil 

O bloqueio do aplicativo 
de troca de mensagens What-
sapp por determinação judicial 
é uma medida extrema e com 
pouca efetividade para ajudar 
na investigação da atuação de 
criminosos no País. A conclu-
são é de especialistas que par-
ticiparam de audiência públi-
ca da Comissão de Segurança 
Pública e Combate ao Crime 

Organizado da Câmara dos 
Deputados sobre o assunto. 
Em maio deste ano, o WhatsA-
pp ficou mais de vinte e quatro 
horas sem funcionar no Brasil, 
por causa de uma determina-
ção da Vara Criminal de La-
garto (SE), a pedido da Polícia 
Federal e do Ministério Públi-
co. A ordem foi dada porque o 
Facebook, dono do Whatsapp, 
não forneceu à Justiça men-
sagens relacionadas a uma 
investigação sobre tráfico de 

drogas. Durante a audiência, 
o superintendente de Planeja-
mento e Regulação da Agência 
Nacional de Telecomunica-
ções (Anatel), José Alexandre 
Bicalho, disse que simples-
mente privar todos usuários 
do uso do aplicativo não pare-
ce ser a melhor solução. “Seria 
o equivalente a, se um juiz de-
terminasse a quebra de sigilo 
de um telefone celular e o não 
cumprimento disso resultasse 
em uma decisão de tirar todos 

os celulares do ar em uma de-
terminada cidade ou em um 
determinado país. Isso seria 
uma coisa extrema demais”, 
comparou.

Para Bicalho, o bloqueio 
do Whatsapp não resolve o 
objetivo final da quebra de si-
gilo determinada pela Justiça, 
pois os investigados podem 
simplesmente migrar para ou-
tros aplicativos. Ele lembrou a 
facilidade de criação de novas 
plataformas para a troca de 

mensagens de texto por celu-
lar, o que dificulta o trabalho 
de investigação da polícia.

“Qualquer pessoa pode 
criar um aplicativo, pois os 
códigos estão abertos. Se a 
gente conseguisse dominar 
o conjunto de aplicativos 
que existe hoje, criar meca-
nismos para a interceptação, 
no dia seguinte os crimino-
sos estariam migrando para 
um outro aplicativo criado 
por eles mesmos e que faci-

litaria a vida deles e só eles 
soubessem da existência. 
”Para o conselheiro do Co-
mitê Gestor da Internet do 
Brasil, Thiago Tavares Oli-
veira, além do bloqueio do 
serviço não ser eficaz para as 
investigações, a medida gera 
um efeito colateral perverso, 
com a restrição ao direito à 
comunicação, e não resolve o 
problema, pois não permite 
que a polícia obtenha o con-
teúdo das conversas.

Para especialistas, bloqueio não ajuda na investigação de crimes
uSo Do WHAtSAPP
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Brasil integra uma frente da OEA
DEFESA DE DIREITOS DAS pESSOAS LGBTI
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Grupo atuará pela 
prevenção do ódio 
discriminação e violência

Lu Aiko Otta
Agência Estado

Brasília (AE) - O Bra-
sil integra uma frente da 
Organização dos Estados 
Americanos (OEA) de defe-
sa dos direitos das pessoas 
LGBTI, informou ontem o 
Itamaraty. A iniciativa foi 
aprovada na noite da úl-
tima quarta-feira, 15, em 
sequência ao ataque a uma 
boate gay ocorrido em Or-
lando (EUA), no último do-
mingo, no qual foram mor-
tas 49 pessoas e feridas 
outras 53.

Também participam da 
frente: Argentina, Canadá, 
Chile, Colômbia, Estados 
Unidos, México e Uruguai. 
Na declaração que formali-
zou o grupo, os países signa-
tários pedem que “o trágico 
atentado em Orlando subli-
nhe a urgência e o imperati-
vo do trabalho conjunto pela 
prevenção da discriminação, 
da violência e do ódio contra 
pessoas LGBTI ou qualquer 
outro grupo historicamente 
marginalizado” .

A proposta é que a 
frente apoie os esforços da 
OEA para assegurar que as 
pessoas possam viver livres 
da violência e da discrimi-
nação com base na orien-
tação sexual, identidade ou 
expressão de gênero. Esse 

Ivete convida casal 
gay assistir show

Ex-Tiazinha exibe 
barrigão em rede

pM apura morte em 
abordagem em Sp

Empresa do NE terá 
crédito para energia

Delegado enquadra 
médico em Goiânia

No último sábado, 11, a 
cantora Ivete Sangalo fez um 
show no Centro de Tradições 
Nordestinas (CTN), em São Pau-
lo. Um casal homossexual alegou 
ter sido agredido por seguran-
ças do local e a cantora não ficou 
calada sobre o ocorrido. O ponto 
alto da conversa foi quando Ivete 
convidou o casal para curtir um 
show dela do palco. “Eles vão 
curtir comigo e protegidos por 
mim, que vou estar na frente. Eu 
mesma vou proteger vocês.”

A ex-Tiazinha, Suzana Alves, 
está prestes a conceber o seu pri-
meiro filho de seu casamento de 
seis anos com o ex-tenista Flávio 
Saretta. A atriz publicou uma foto 
em seu Instagram, mostrando a 
barriga de mais de 35 semanas, 
ao lado de seu marido. Suzana 
conseguiu engravidar através da 
fertilização in vitro, por meio de 
um tratamento que durou mais 
de três anos.

A Ouvidoria da Polícia do 
Estado de São Paulo investiga a 
ação de policiais militares que 
resultou na morte de Bryan Cris-
tiano Bueno Silva, de 22 anos, 
durante uma abordagem, na noi-
te do último dia 9, em Ourinhos, 
no interior de São Paulo. Bryan 
estava no banco de passageiros 
de um carro com quatro amigos 
quando o motorista recebeu or-
dem de parada. Ao abordar os 
ocupantes, um policial disparou 
a arma. O tiro atingiu o rapaz no 
pescoço e ele morreu na hora. Os 
jovens saíam de uma feira agro-
pecuária, e o carro esbarrou em 
um cone de sinalização, o que 
fez os policiais suspeitarem de 
que o motorista estaria embria-
gado. Nenhum deles tinha ante-
cedentes criminais.

Empresas do Nordeste que 
quiserem gerar sua própria ener-
gia elétrica a partir de fontes 
renováveis (fotovoltaica, eólica 
ou biomassa) terão acesso a uma 
nova linha de crédito do Banco do 
Nordeste. No programa, empre-
sas agroindustriais, industriais, 
comerciais e de prestação de ser-
viços, além de produtores rurais, 
cooperativas e associações, têm 
um ano de carência e até 12 anos 
para pagar o investimento, que 
pode ser integral.

Sem a regulamentação de 
homofobia como crime, o delegado 
do 1º Distrito Policial de Goiânia, 
Isaias Pinheiro, deverá enquadrar 
a conduta do médico Ricardo Dou-
rado como injúria, perturbação do 
sossego e ameaça. O caso, que foi 
filmado e ganhou grande repercus-
são nas redes sociais, aconteceu 
na madruga da última quarta-fei-
ra, 15, em uma loja de conveniên-
cia de um posto de combustível, 
no centro da capital goiana. O ví-
deo foi registrado pela agente de 
turismo Angélica Santana, de 27 
anos. Na gravação, difundida pelas 
redes sociais, Ricardo se dirige de 
forma alterada a Angélica e sua 
namorada, a turismóloga Giovana 
Alves, de 36 anos. 

apoio pode se traduzir tam-
bém em colaboração com 
organizações da sociedade 
civil para promover os di-
reitos das pessoas LGBTI.

A iniciativa tem como 
base um relatório da Comis-
são Interamericana de Di-

reitos Humanos, divulgado 
em 2015, segundo o qual as 
pessoas LGBTI são sujeitas 
a violência e discriminação 
“que são uma clara violação 
a seus direitos humanos, 
tal e como o reconhecem 
os instrumentos interame-

ricanos e internacionais de 
direitos humanos”.

“O Brasil tem participa-
do ativamente, nos diversos 
fóruns multilaterais, das 
discussões para a promo-
ção e proteção dos direitos 
das pessoas LGBTI, e faz 

parte da frente de países 
sobre esse mesmo tema 
no âmbito do Conselho de 
Direitos Humanos, em Ge-
nebra, e da Assembleia Ge-
ral das Nações Unidas, em 
Nova York”, diz nota divul-
gada pelo ministério.

Reforço da garantia de proteção da população LGBTI foi assegurado ontem por sete países da América Latina aos esforços da OEA

O Serviço Nacional 
de Aprendizagem Indus-
trial ( Senai) está com ins-
crições abertas até a pró-
xima segunda-feira, 20, 
para o processo seletivo 
em Habilitação Técnica e 
Jovem Aprendiz, destina-
do a pessoas com idade 
entre 16 e 18 anos, con-
forme a área escolhida.

As oportunidades 
são para jovens cursan-
do o Ensino Médio, ou 
ter concluído. O proces-
so seletivo está sendo 
regido pelo manual do 
candidato, considerando 
que as vagas gratuitas 
são destinadas às pessoas 
de baixa renda, confor-
me Protocolo de Com-
promisso firmado em 22 
de julho de 2009 entre o 
Ministério da Educação, 
o Ministério da Fazenda, 
a CNI - Confederação Na-
cional da Indústria, o Sesi 
e o Senai.

Através dos cursos de 
aprendizagem industrial, 
os alunos/aprendizes têm 
a chance de serem sele-
cionados pelo RH das in-
dústrias para o convênio 
Jovem Aprendiz e com-
plementarem 4 horas de 
prática supervisionada na 
unidade fabril com direi-
to a carteira assinada. 

E, ainda, vale trans-
porte e remuneração de 
salário mínimo compatí-
vel com as horas, dentre 
outros benefícios e a pos-
sibilidade de efetivação 

do primeiro emprego 
após o término do cur-
so. Em Campina Grande, 
estão sendo ofertadas 
vagas para os cursos Téc-
nico em Administração, 
Técnico em Calçados, 
Confeccionador de Cal-
çados, Impressor OFFSET, 
Mecânico de Usinagem, 
Assistente de Gerencia-
mento de Obras.

Em João Pessoa, as 
vagas são de habilitação 
técnica para os cursos 
técnico em Mecânica e 
de aprendizagem em 
costureiro à máquina na 
confecção em série, as-
sistente administrativo e 
impressor OFFSET.

Na cidade de Ba-
yeux, unidade específica 
da construção civil, o cur-
so será de aprendizagem 
industrial para assistente 
de gerenciamento de 
obras, nos turnos manhã 
e tarde.

Para inscrição das 
pessoas com deficiência 
nos cursos de aprendiza-
gem, não será levada em 
conta a idade máxima de 
24 anos (CLT, art. 428, § 
5º). E as inscrições estão 
sendo feitas pelo site 
www.fiepb.org.br/senai  
ou presencial no SENAI, 
em Campina Grande, 
João Pessoa e Bayeux. E, 
também,  através do  IEL 
- Instituto Euvaldo Lodi 
– integrante do Sistema 
FIEP -  que aplicará o pro-
cesso seletivo.

Senai realiza seleção 
de jovens para cursos

CG, BAyEux E CAMpINA

Mariana Tokarnia 
Da Agência Brasil

O Fundo de Financiamen-
to Estudantil (Fies) oferecerá 
75 mil vagas no segundo se-
mestre. O edital foi assinado 
ontem em cerimônia no Pa-
lácio do Planalto pelo presi-
dente interino Michel Temer 
e pelo ministro da Educação, 
Mendonça Filho. As inscrições 
serão do dia 24 a 29 de junho. 
As vagas serão disponibiliza-
das pela internet a partir do 
dia 21 de junho. O MEC tam-
bém aumentará o limite de 
renda dos participantes. Até 
o último processo seletivo era 

preciso ter uma renda familiar 
per capita de até 2,5 salários 
mínimos. Agora o limite será 
três salários mínimos. “É um 
fator positivo porque muitas 
pessoas que tinham o sonho 
de que o filho pudesse estudar 
e chegar à faculdade estavam 
limitadas por conta do teto 
que estava muito baixo”, disse 
Mendonça Filho.

“Isso mostra o esforço e o 
compromisso do governo do 
presidente Temer no sentido 
de assegurar a continuidade 
de políticas públicas”, diz Men-
donça Filho. No total, haverá 
o investimento de R$ 450 mi-
lhões. As vagas ofertadas no 

Fies vêm sendo reduzidas des-
de o ano passado. Em 2014, fo-
ram ofertados 732.510 finan-
ciamentos. No ano passado, 
foram 278.040 vagas. 

No primeiro processo 
seletivo deste ano, foram 
ofertadas 250.279 vagas em 
1.337 instituições de educa-
ção superior – dessas, mais 
de 100 mil ficaram ociosas, 
segundo balanço da gestão 
anterior, de Aloizio Merca-
dante. Segundo Mendonça 
Filho, a oferta no segundo se-
mestre, diante de um cenário 
de ajuste fiscal, foi possível 
graças a readequações orça-
mentárias feitas pela pasta.

Em tempos de seca, em 
que a escassez de água afeta 
a produção de alimento usada 
para o animal, a Universidade 
Estadual da Paraíba (UEPB), 
através do Centro de Ciências 
Agrárias Ambientais (CCAA) 
do campus II, em Lagoa Seca, 
apresenta alternativa ainda 
pouco utilizada pelos produto-
res paraibanos, mas que pode 
garantir a sobrevivência do re-
banho no período de crise. 

Trata-se do uso de téc-
nicas de conservação de for-
ragens como a ensilagem e a 
fenação, uma reserva alimen-
tar estratégica e altamente 

nutricional, que pode ser con-
servada por até quatro anos, 
permitindo aos produtores 
alimentar o rebanho e ainda 
garantir uma renda constante 
ao longo do ano. 

A transferência do conhe-
cimento sobre a ensilagem foi 
feita ontem para 15 estudan-
tes da Escola Agrícola Assis 
Chateaubriand (EAAC), que 
estão participando ao longo 
da semana de um curso técni-
co de férias em Agroecologia, 
realizado em parceria com a 
Empresa Estadual de Pesqui-
sa Agropecuária da Paraíba 
(Emepa-PB). Na parte prá-

tica do curso os estudantes 
trocaram a sala de aula pelo 
campo e aprenderam como é 
feita a produção e o manuseio 
da ensilagem. Durante a aula 
de campo, eles receberam as 
orientações do técnico e pes-
quisador da Emepa, Salvino 
de Oliveira Junior, e ainda pu-
deram ajudar nas diversas eta-
pas do processo de ensilagem.

Os estudantes aprende-
ram como é realizado o corte 
do capim, o armazenamento 
na máquina manual de pren-
sar, a amarração usando cor-
dão de agave até a confecção 
do fardo.

Fies amplia limite de renda 
para inscrição no 20 semestre

UEPB ensina técnica a alunos
de sobrevivência durante a seca  

75 MIL VAGAS

ALIMENTO DO REBANhO

FOTO: Reprodução/Internet
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Atividade econômica apresentou crescimento de 0,03%

Após meses de queda
Cai abates de suíno, 
bovino e frango

Cade quer punição 
para montadoras

Copom diz que não 
vai reduzir juros

Seguros de pessoas 
cresceram no País

Vendas de imóveis 
têm queda em abril

Os três principais abates da pe-
cuária brasileira registraram queda no 
primeiro trimestre de 2016, em rela-
ção aos três últimos meses de 2015, 
informou ontem o Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE), por 
meio da pesquisa que mede a pro-
dução da pecuária no país. Apenas 
o setor bovino também caiu quando 
os números são comparados com 
janeiro, fevereiro e março do ano 
passado. O abate de bovinos teve 
queda de 5,2% na comparação com 
o fim de 201.

A Superintendência do Con-
selho Administrativo de Defesa Eco-
nômica (Cade) recomendou a conde-
nação das montadoras Volkswagen, 
Ford e Fiat por conduta abusiva no 
mercado de autopeças. As montado-
ras têm imposto direitos de desenho 
industrial aos fabricantes indepen-
dentes para proibi-los de comercia-
lizar peças de fabricação própria no 
mercado de reposição. Segundo o pa-
recer da superintendência, os direitos 
das montadoras sobre o design de au-
topeças são legítimos, conforme a Lei 
de Propriedade Industrial brasileira. 
No entanto, a atuação das montado-
ras, de acordo com o órgão, configu-
raria abuso de direito de propriedade 
industrial com fins anticompetitivos.

Choques temporários de oferta 
de alimentos figuram como um dos 
motivos que fazem com que a inflação 
ainda mostre resistência. A avaliação 
consta da ata do Comitê de Política 
Monetária (Copom) do Banco Central 
(BC), divulgada ontem. Outro motivo 
apontado para a inflação permanecer 
alta é o reflexo do ajuste dos preços 
externos em relação aos internos e 
aos administrados em relação aos 
livres, ocorrido em 2015. O Copom 
também cita a recomposição de recei-
tas tributárias dos governos Federal 
e Estaduais no início deste ano.

O valor pago por segurados 
na contratação de diferentes moda-
lidades de proteção atingiu R$ 2,46 
bilhões em abril, cifra 1,65% maior 
que a de R$ 2,42 bilhões apurada 
em igual período de 2015, de acordo 
com balanço da Federação Nacional 
de Previdência e Vida (FenaPrevi). 
Do total, São Paulo foi o Estado mais 
representativo, respondendo por 
46,8% dos recursos desembolsados 
pelos segurados, seguido por Rio 
de Janeiro (9,4%), Rio Grande do 
Sul (7,5%), Minas Gerais (7,3%), 
Paraná (6,0%) e Distrito Federal.

O mercado imobiliário teve 
em abril mais um mês marcado 
por queda nas vendas e cresci-
mento dos distratos. Com isso, o 
estoque de imóveis residenciais e 
comerciais novos tem permanecido 
praticamente estável, apesar de in-
corporadores postergarem a oferta 
de novos projetos, conforme indi-
cam dados da pesquisa da Asso-
ciação Brasileira de Incorporadoras 
Imobiliárias (Abrainc) realizada em 
parceria com a Fundação Instituto 
de Pesquisas Econômicas (Fipe) e 
divulgada nessa quinta-feira, 16.

Depois de 15 meses 
seguidos em queda, a ati-
vidade econômica ficou 
praticamente estável em 
abril. O Índice de Atividade 
Econômica do Banco Cen-
tral (IBC-Br) dessazonaliza-
do (ajustado para o perío-
do) apresentou crescimento 
0,03% em abril, comparado a 
março, de acordo com dados 
divulgados ontem.

Na comparação entre 
abril deste ano e o mesmo 
mês de 2015, houve queda de 
4,99%, de acordo com os da-
dos sem ajustes, pois são pe-
ríodos iguais na comparação.

A atividade econômica 
registrou retração de 5,41% 
em 12 meses, encerrados em 
abril, e de 5,97% no ano. O 
índice dessazonalizado em 
12 meses, apresentou queda 
de 5,35%.

O IBC-Br é uma forma 
de avaliar a evolução da ati-
vidade econômica brasileira 

e ajuda o BC a tomar suas de-
cisões sobre a taxa básica de 
juros, a Selic. O índice incor-
pora informações sobre o ní-
vel de atividade dos três se-
tores da economia (indústria, 
comércio, serviços e agrope-
cuária), além do volume de 
impostos. O indicador oficial 
sobre o desempenho da eco-
nomia é o Produto Interno 
Bruto (PIB), elaborado pelo 
Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE).

Kelly Oliveira
Da Agência Brasil

IBC-Br, que 
incorpora 
indústria, comércio 
e serviços, 
apresentou 
crescimento do 
Produto Interno 
Bruto de 0,03%

Indústria foi um dos setores que teve expansão em abril, conforme índice do Banco Central
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Karla Spotorno
Da Agência Estado

Vinicius Neder
Da Agência Estado

Da Agência Estado

A desaceleração do ritmo de 
queda da atividade econômica 
em abril, apontada pelo Monitor 
do PIB da Fundação Getúlio Var-
gas (FGV), é mais um sinal de que 
a economia pode ter parado de 
piorar, após chegar ao fundo do 
poço. A avaliação é da economis-
ta Juliana Cunha, pesquisadora 
da equipe responsável pelo indi-
cador no Instituto Brasileiro de 
Economia (Ibre) da FGV.

Nessa quinta-feira, 16, a 
FGV informou que o Monitor do 
PIB apontou queda de 0,86% no 
PIB no trimestre até abril ante o 
trimestre móvel imediatamente 

anterior, o melhor resultado em 
quatro trimestres. No trimestre 
encerrado em janeiro, o Moni-
tor do PIB havia apontado recuo 
de 1,23%. Em relação a igual pe-
ríodo de 2015, o indicador apon-
tou queda de 4,6% no trimestre 
encerrado em abril, enquanto 
no primeiro trimestre havia re-
cuado 5,4% ante os três primei-
ros meses do ano passado.

“Pode ser um sinal de que o 
fundo do poço já chegou. Ago-
ra, a maior preocupação é com a 
velocidade da saída desse poço”, 
afirmou Juliana. 

A economista sugeriu caute-
la antes de se pensar em recupe-
ração da economia. A inflação 
pressionada e a tendência de 

alta no desemprego (e queda na 
renda) seguirão derrubando o 
consumo das famílias, enquan-
to o movimento de estabiliza-
ção da queda da atividade está 
sendo puxado pela indústria da 
transformação. 

Pelo Monitor da FGV, o PIB da 
indústria de transformação enco-
lheu 8,4% no trimestre encerrado 
em abril, em relação a igual perío-
do de 2015. No primeiro trimestre 
do ano, a queda foi de 10,5%, na 
mesma base de comparação, en-
quanto no quarto trimestre de 
2015 houve recuo de 12%. 

“A indústria da transforma-
ção alavanca praticamente todas 
as atividades, especialmente no 
setor de serviços”, disse Juliana.

O problema é que a melho-
ra na indústria da transformação 
dificilmente terá efeito positivo 
sobre o consumo das famílias, 
ponderou a economista da FGV. 
Com grande ociosidade, a indús-
tria tem espaço para produzir 
mais sem gerar empregos nem 
melhoria na renda. 

Tanto que a projeção para 
o consumo das famílias melho-
rou menos. No trimestre móvel 
encerrado em abril, o consumo 
das famílias encolheu 5,8% ante 
igual período de 2015. No pri-
meiro trimestre fechado, a que-
da foi de 6,3%, conforme os da-
dos já divulgados pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatís-
tica (IBGE).

Desaceleração chega ao fundo do poço

Mais brasileiros entraram 
na lista de maus pagadores 
em maio. O aumento, entre-
tanto, foi menor do que o ob-
servado em abril e, por isso, a 
variação foi classificada como 
estável pelo Serviço de Prote-
ção ao Crédito (SPC Brasil) e 
pela Confederação Nacional 
de Dirigentes Lojistas (CNDL). 
Segundo estimativas das duas 
organizações, cerca de 50 mil 
CPFs foram incluídos em ca-
dastros de restrição ao crédito 
no mês passado, totalizando 
cerca de 59,25 milhões de 
consumidores com dívidas em 
atraso. 

Em relação a maio do ano 
passado, o dado representa um 
aumento de 4,26% no total de 
inadimplentes. “Ainda que, em 
números absolutos, represen-
te um aumento no número de 

consumidores, (o resultado) 
é considerado uma estabili-
zação: de março para abril o 
crescimento tinha sido de 500 
mil brasileiros”, comparam 
os analistas do SPC Brasil em 
comunicado à imprensa. A es-
timativa significa que 39,91% 
da população brasileira com 
idade entre 18 e 95 anos não 
pagaram em dia alguma conta 
e ficaram com o “nome sujo”. 

Entre os adultos de 30 
a 39 anos, a proporção é ain-
da maior. Mais da metade 
(50,32%) está negativada, se-
gundo o termo usado na área 
de cobrança. Nessa faixa etá-
ria, são 17 milhões de consu-
midores.

Segundo o presidente 
da CNDL, Honório Pinheiro, 
a variação na quantidade de 
consumidores negativados 
em maio reflete o atual cená-
rio econômico com piora dos 
índices de renda, aumento 

das demissões, mas também o 
vislumbre de alguma melhora 
ainda em 2017. Pinheiro afir-
ma também que “ao longo dos 
últimos meses, o movimento 
da inadimplência (também) 
tem sido influenciado pela 
maior restrição ao crédito”. 
“Por um lado, essa restrição 
limita o potencial de endivida-
mento das pessoas, mas, por 
outro, a queda da renda impõe 
ao consumidor dificuldades 
para pagar dívidas e honrar 
seus compromissos financei-
ros”, escreve o presidente no 
comunicado.

Das quatro regiões ana-
lisadas pelo indicador, é no 
Nordeste onde o número de 
inadimplentes mais tem cres-
cido, com alta de 6,75% em 
maio frente a igual mês do ano 
passado. Em seguida apare-
cem as regiões Centro-Oeste 
(2,69%), Norte (2,61%) e Sul 
(1,53%).

Número de inadimplentes  
sobe para 59,25 mi em maio

MAUS PAGADORES

A intenção de consumo 
das famílias brasileiras teve 
mais uma queda em junho e 
chegou a um novo patamar 
mínimo histórico, de 68,7 pon-
tos, em uma escala de 0 a 200, 
conforme disse ontem a Confe-
deração Nacional do Comércio 
de Bens, Serviços e Turismo 
(CNC) e apontam uma queda 
de 1,7% na comparação com 
maio, e de 25,1% em relação a 
junho do ano passado.

Segundo a CNC, o resul-
tado de junho é o primeiro 
em que todos os componen-
tes da pesquisa se encontram 
abaixo de 100 pontos, o que 
indica insatisfação. A assesso-
ra econômica da CNC, Juliana 
Serapio, disse que o aumento 
do desemprego, o alto nível de 
endividamento e o encareci-
mento do crédito continuam 
derrubando o indicador, mes-
mo com a diminuição da in-

flação. A intenção de compra 
a prazo teve a maior queda 
quando analisada a compa-
ração junho/maio, chegando 
a um declínio de 4%. Em re-
lação a 2015, a perda chega a 
30,2%. As quedas do Nível de 
Consumo Atual foram de 2,7% 
e de 38,1% nas mesmas bases 
de comparação, e  66,8% das 
famílias pesquisadas decla-
raram que estão consumindo 
menos do que no ano passado.

O indicador Momento 
para Duráveis, que reflete a 
avaliação sobre a possibilidade 
de adquirir bens como auto-
móveis, registra o menor pata-
mar da pesquisa, de 42 pontos. 
Em relação a junho do ano pas-
sado, o indicador caiu 35,8%, e, 
ante maio deste ano, a retração 
foi de 2,1%. Segundo a pesqui-
sa, cerca de três quartos das 
famílias brasileiras (76%) con-
sideram que o momento atual 
é desfavorável para comprar 
esse tipo de bens.

Desemprego derruba 
intenção de consumo

FAMÍLIAS BRASILEIRAS
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Zum Zum Zum
   O bacharel Acrísio Toscano de Brito está seguindo hoje para Brasília-DF, onde 
fica no Mercure Apartaments lider Flat, para participar do aniversário do sobrinho 
Isaac, filho de Expedito Beltrão Neto e Joyce Duarte Beltrão.
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A matriarca dos Feliciano, dona Mariana chegou ontem, com lucidez e cheia de vida, aos seus bem 
vividos 96 anos ao lado de sua nora a vice-governadora Lígia Feliciano

    O presidente do TRF5a  Região, desembargador paraibano Rogério Fialho, 
esteve em Brasília-DF, onde participou até ontem do III Seminário de Planejamento 
Estratégico do Poder Judiciário, promovido pelo STJ e TSE.

Os irmãos Lisboa: Vânia, Herbert (que é o aniversariante de hoje) e Mônica

Dois Pontos

  O ator Leandro Hassum, que 
emagreceu muito após uma bariátrica, 
vai interpretar Carlos Imperial no filme 
sobre a vida do cantor Wilson Simonal.
  Ele usará peruca de cabelos com-
pridos, terá uma barriga falsa (Imperial 
não bebia água, só Coca-Cola) e usará 
chinelos, marca registrada do produtor.

“As três coisas mais 
difíceis do mundo são: 
guardar um segredo, 
perdoar uma ofensa e 
aproveitar o tempo”

“O valor das coisas 
não está no tempo 
que elas duram, mas 
na intensidade com que 
acontecem”

BANJAMIN FRANKLIN MARIA JULIA PAES DA SILVA

Desing de moda Alana Gue-
des, jornalista Sonia Lima, 
Sras. Mirtes Furtado, Glória 
de Fátima Queiroz Chaves, 
Laudicéia Aguiar e Ana 
Maria Benévolo, médicos 
Clebert José Alves e Janete 
Montenegro, juiz Herbert 
Lisboa, administradora Bia 
Sedrim Tavares, professo-
ra Suely Dias, empresário 
Samuel Brito.

Parabéns

Laudiceia Aguiar, da sociedade campinense e presidente da Fundação 
Artística Cultural Suellen Carolini, está hoje aniversariando

Patrimônio
A CIDADE de Ca-

bedelo recebe amanhã a 
Exposição Fotográfica 
Itinerante do Museu 
do Patrimônio Vivo, 
uma ação sem fins 
lucrativos que se 
constitui num espaço 
de pesquisa, discussão, 
divulgação, formação 
e salvaguarda do 
patrimônio imaterial 
das comunidades da 
Grande Joao Pessoa. 
Este trabalho envolve 
12 comunidades e a 
mostra vai estar na 
Av. Severino Laurenti-
no Leite, 74, no bairro 
Monte Castelo, das 
14h às 18h30.

Genival

O CANTOR e 
compositor campi-
nense Genival La
cerda foi agracia-
do com o título de 
Cidadão Recifense, 
concedido pela 
Câmara Municipal de 
Recife, numa pro-
positura da vereado-
ra Aline Mariano.

Conhecido de 
Norte a Sul do País, 
o cantor paraibano já 
gravou 70 discos e 
entre seus principais 
sucessos estão “Se-
verina Xique Xique”, 
“De quem é esse jegue?” 
e “Radinho de Pilha”. 

Um marco histórico
FUNDADO em 1971, pelos educadores Afonso Pereira 

da Silva, Flávio Colaço Chaves, José Loureiro Lopes, José 
Trigueiro do Vale, Manuel Batista de Medeiros e Marcos 
Augusto Trindade, o Centro Universitário de João Pessoa 
- Unipê comemora na próxima terça-feira 45 anos de 
atividades voltadas para formar gerações de paraibanos.

Haverá uma solenidade às 10h no auditório da universi-
dade em Água Fria, conduzida pela reitora Ana Flávia Pereira 
Fonseca, aberta ao público onde serão entregues títulos 
“honoris causa” a personalidades paraibanas.

   A deputada Estela Bezerra convidando para a sessão solene de entrega do 
título de Cidadão Paraibano ao professor  da UFPB e cineasta Wilfredo Maldonado. Será 
hoje às 10h no Plenário Deputado José Mariz, na Assembleia Legislativa da Paraíba.

Democracia

NÃO ESTAVA  
presente, porque me 
encontrava em Campi-
na Grande, mas soube 
que foi bastante 
prestigiada a audiência 
pública promovida pela 
Assembleia Legislativa 
da Paraíba, na última 
quarta-feira, no Es-
paço Cultural José Lins 
do Rego. 

Para o debate 
sobre democracia 
a personalidade de 
destaque foi a presi-
dente afastada, Dilma 
Rousseff.

Sempre mais
SERÁ AMANHÃ o lançamento do livro “Sempre Mais”, 

da escritora pernambucana, radicada em João Pessoa, 
Giovana Pedrosa Guerra, seu quinto livro de poesias e que 
marca a estreia do Munganga Cultural, cujo lançamento será 
às 16h deste sábado no restaurante Cozinha da Matuta, 
em Tambaú.

A escritora, ao lado do marido Paulo Mourão, faz dança 
em cadeira de rodas na Funad, onde também se dedica ao 
paradesporto com bocha olímpica.
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Médicos Janete e Teotônio Montenegro, ela é a aniversariante de hoje
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Artesanato paraibano
SERÁ ABERTO hoje, às 19h, em Campina Grande, o 24o 

Salão de Artesanato Paraibano, um espetáculo que todos 
não podem perder e que ficará exposto na Av. Severino 
Cabral, na antiga sede da Ourovel, até o dia 3 de julho.

O Salão terá a participação de 308 expositores de 79 
municípios paraibanos, apresentando diversas tipologias 
artesanais, habilidades manuais e gastronomia, informa a 
coordenadora do PAP, Lu Maia.

Imperdível

O CORO Infantil 
da Paraíba, integrante 
da OSPB, se apresenta 
hoje, às 19h, na Sala de 
Concertos “Maestro José 
Siqueira”, no Espaço Cul-
tural José LIns do Rego. 
A apresentação marca o 
encerramento das ativi-
dades deste semestre e 
será regida pelo maestro 
João Alberto Gurgel.

Casa dos Coqueiros
UMA DAS opções gastronômicas de João Pessoa, a 

Casa dos Coqueiros, na Rua Mariscos na Praia do Seixas, 
está comemorando um ano de atividades como uma alter-
nativa intimista e aconchegante para os paladares mais 
exigentes. No estilo “Home Bistrô” as chefs Patty Toldi 
e Bianca Androsoni abrem a casa sempre para uma noite 
temática e menu definido, com 5 pratos de cada cardápio.  

É necessário fazer reserva com antecedência.
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Surf da Paraíba se 
destaca em competição 
no Estado do Pará

DERROTA VITORIOSA

Campinense é bicampeão da PB
Raposa perde em casa 
para o Botafogo, mas 
conquista título estadual

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 17 de junho de 2016

A quinta-feira foi de fes-
ta para o torcedor do Campi-
nense, que fez carreata e co-
memorou muito a conquista 
do bicampeonato paraibano, 
após perder por 1 a 0 para 
o Botafogo, na segunda e úl-
tima partida da decisão do 
campeonato estadual. Por 
ter feito uma melhor cam-
panha do que o adversário, 
durante toda a competição e 
ter vencido o jogo de ida da 
final em João Pessoa, por 3 
a 2, a Raposa ficou com o tí-
tulo, mesmo tendo perdido. 
A comemoração se estendeu 
aos jogadores e a comissão 
técnica.

“Perdemos a invencibi-
liade, porque eles foram fe-
lizes e acertaram um chute 
no primeiro tempo. Mas o 
que vale é o título. Nós fo-
mos melhores durante toda a 
competição e a conquista foi 
mais do que merecida. Está 
de parabéns o meu grupo de 
jogadores, que soube honrar 
a camisa do clube. Está de 
parabéns a diretoria que in-
vestiu e que nos deu as con-
dições ideais para trabalhar e 
está de parabéns esta torcida 
maravilhosa, que nos apoiou 
sempre, em todos os jogos. 
Somos campeões contra tudo 
e contra todos”, desabafou o 
treinador Francisco Diá.

Entre os jogadores, 
muita alegria, uma mistura 
de prazer e alívio pela con-
quista. “Há cerca de 40 dias, 
nós chorávamos pela perda 
de um título na Copa do Nor-
deste. Agora Deus nos aben-
çoou com este título mereci-
do. E queria agradecer a ele, 
primeiramente, e o carinho 
desta torcida maravilhosa 
que nos apoia tanto. Eu ago-
ra vou usar o chapéu de pa-
lha do matuto, que é bicam-
peão paraibano”, debochou 
o goleiro, se referindo a tor-
cida do Botafogo que xingou 

os atletas do Campinense, 
chamando-os de matuto.

Para o atacante Adalgi-
zo Pitbull, a conquista teve 
um gostinho especial. Foram 
dele os gols que deram a vi-
tória do campinense na pri-
meira partida contra o Bota-
fogo, em João Pessoa, e que 
acabaram sendo decisivos 
para a conquista do Rubro-
Negro. “Graças a Deus, tive a 
felicidade de fazer estes gols 
importantes para a conquis-
ta do título, que tanto mere-
cíamos. Para mim esta con-
quista tem um sabor muito 
especial, porque foi meu pri-
meiro título como profissio-
nal. Vamos agora em busca 
de outras conquistas para o 
clube. Todos estamos de pa-
rabéns”, disse o atacante, que 
na última partida, foi muito 
bem marcado, e não conse-
guiu criar muitas chances de 
gol.

O Campinense conquis-
tou o título paraibano na 
última quarta-feira com a 
seguinte escalação: Gledson, 
Negretti, Joécio, Tiago Sala e 
Danilo; Magno, Fernando Pi-
res, Filipe Ramon (Chapinha) 
e Roger Gaúcho (Leandro So-
bral); Pitbull e Raul (Reginal-
do). 

Ao longo do Campeona-
to Paraibano, o Campinense 
somou 32 pontos, vencendo 
9 partidas (2x1 CSP, 2x0 Es-
porte, 4x0 Atlético, 2x0 Tre-
ze, 7x1 Esporte, 2x0 Atlético, 
2x1 Treze, 1x0 CSP e 3x2 
Botafogo). A Raposa teve 6 
empates ( 1x1 Botafogo, 0x0 
CSP, 0x0 Botafogo, 0x0 Tre-
ze, 0x0 Treze e 1 x 1 CSP) e 
perdeu apenas 1 jogo, exata-
mente o da última quarta-fei-
ra, para o Botafogo.

Segundo dados oficiais 
da FPF, este foi o 20º título 
paraibano do Campinense, 
mas o clube conta 21 con-
quistas. É que em 1975, a 
Federação Paraibana de Fu-
tebol declarou Treze e Bota-
fogo como campeões, mas a 
Raposa alega que conseguiu 
também ser declarado cam-
peão, no Superior Tribunal 
de Justiça Desportiva.

Sem tempo para 
comemorar mais, o 
Campinense já começa 
os treinos para o jogo 
de amanhã contra o 
Sergipe, às 16 horas, 
no Estádio Amigão, 
em Campina Grande. A 
partida será válida pela 
segunda rodada da fase 
de classificação do Cam-
peonato Brasileiro. A 
Raposa precisa vencer, 
para se recuperar da 
derrota por 1 a 0 na es-
treia, para o Murici-AL.

O técnico Diá, que 
só retorna hoje à tarde 
de Natal, onde foi co-
memorar o título parai-
bano, vai fazer um trei-
no técnico, para definir 
o time para esta partida 
contra o Sergipe. “Nós 
vamos esperar uma ava-
liação médica nos atle-
tas que participaram da 
decisão, e as condições 
físicas dos novos con-
tratados. Agora é ten-
tar recuperar os atletas, 
que estão muito cansa-
dos da decisão”, disse.

Boatos 
Em meio as come-

morações pelo bicam-
peonato paraibano, 
surgiram boatos que 
estão preocupando a 
torcida do Campinense. 
Segundo matéria divul-
gada pelo site Esporte 
Nordeste, o América
-RN teria contratado o 
lateral Danilo, o volante 
Negretti e o meia Jus-
simar, para a Série C. 
Outro boato no clube 
é de que o meia Roger 
Gaúcho também esta-
va deixando o clube, e 
se transferindo para o 
CRB-AL.

Raposa e 
Sergipe

A principal preocupação 
do Botafogo no momento é 
não deixar que a perda do títu-
lo do Campeonato Paraibano 
abata o ânimo dos jogadores, 
e possa afetar a motivação do 
grupo para o jogo de domingo, 
contra o River, às 16 horas, no 
Estádio Almeidão, pela quinta 
rodada do Campeonato Bra-
sileiro da Série C. O técnico 
Itamar Schuller não quer ver 
tristeza no grupo e até parabe-
niza os jogadores do Belo pela 
grande partida que realizou 
na decisão da última quarta-
feira contra o Campinense.

“Acho que todos estão de 
parabéns, pelo desempenho 
da equipe em Campina Gran-
de.  “Acho que os jogadores, a 
diretoria e a torcida que foi lá 
nos dar uma força estão de pa-
rabéns. O Time foi melhor do 
que o adversário o tempo todo. 
Ganhamos com méritos, e só 

Itamar não quer falta de ânimo

faltou alguns detalhes, como 
um capricho maior no passe 
e nas finalizações, para conse-
guirmos marcar mais gol e sair 
de lá com o título. Não temos 
motivos para lamentar, o time 
está aí na terceira fase da Copa 
do Brasil e na segunda colo-
cação da Série C, com grandes 
chances de subir este ano para 
a Série B”, disse o treinador.

O capitão Plínio tem a 
mesma opinião do treinador. 
“Eu acho que estamos de pa-
rabéns. Fomos para Campina 
Grande, fizemos um grande 
jogo, vencemos com mérito, 
um time que diziam ser imba-
tível dentro de casa. É verdade 
que pecamos dentro de casa, e 
isso foi decisivo para a perda 
do título”.

De um lado, Francisco Diá, técnico do Campinense, do outro, Itamar Shuller, do Belo: emoções fortes

Os atletas de ambos os clubes fizeram uma marcação cerrada para evitar surpresas desagradáveis

Botafogo já volta a campo no próximo domingo, pela Série C

Jogadores fizeram a festa por mais uma conquista de um título paraibano, mesmo perdendo para o Botafogo por 1 a 0, no Estádio Amigão, em Campina Grande, em partida bastante acirrada

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

FOTO: Cláudio Goes
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Vila Olímpica já está pronta 
para receber 17.950 atletas
Local vai alojar em 3.604 
apartamentos todos os 
participantes do Jogos

O Tropa Campina já tem agendado o seu primeiro desa-
fio na temporada. No próximo domingo, às 15h, a equipe 
paraibana vai enfrentar os pernambucanos do Arcoverde 
Templários em um amistoso no Estádio Áureo Bradley, em 
Arcoverde, interior de Pernambuco.
A partida vai ser uma prévia do duelo que os times vão 
protagonizar na Liga Nordeste de Futebol Americano, que 
começa no dia 16 de julho. Na competição regional, o Tro-
pa Campina está no Grupo Norte, ao lado dos cearenses 
do Roma Gladiadores, dos potiguares do ABC Scorpions, e 
dos pernambucanos do próprio Arcoverde Templários. 

Prévia da Liga Nordeste

Um bicampeonato que 
já havia sido anunciado

Confesso que não sou campinense. Confesso tam-
bém que não sou botagoguense, trezeano, sousense ou 
outra equipe que disputou a elite do futebol estadual. 
Na verdade, eu sou o futebol da Paraíba, pois, apesar de 
todos os problemas, temos feitos com que os clubes 
do Estado sirvam de referências para outras unidades 
da federação, inclusive, revelando grandes atletas para o 
cenário esportivo nacional e até internacional.

Injustiça seria o Campinense Clube não ser campeão 
estadual, melhor, bicampeão paraibano. Desde o início 
da competição se postou como uma equipe que tinha 
uma meta traçada: a conquista do bicampeonato. Sem 
muitas delongas, sua diretoria foi aos poucos surpreen-
dendo a todos, com contratações de pesos, jogadores 
rodados na gíria do futebol.

Aos poucos, também, o treinador Francisco Diá foi 
montando uma equipe à sua altura, em parceria, cla-
ro, com a diretoria rubro-negra que não abria mão de 
forma alguma com o bicampeonato. Ao longo de todo o 
campeonato, foi um time que não fugiu às suas origens, 
mesmo tendo fracassado em algumas partidas.

Porém, o retrospecto anual lhe credenciou ao 
bicampeonato. Vice-campeão da Copa do Nordeste, abriu 
mão da Copa do Brasil por focar as finais do Paraiba-
no, aliás, buscava assim novamente a vaga na Copa do 
Brasil, Campeonato Brasileiro da Série D, recursos do 
Programa Gol de Plana e um calendário cheio de ativi-
dades no segundo semestre. Suas metas quase eram 
fracassadas devido ação judicial do Galo da Borborema.

A verdade é que, o bicampeonato paraibano não 
veio na última quarta-feira, na segunda e última partida 
com o Botafogo no Amigão. Ela foi construída no pri-
meiro jogo, em João Pessoa, quando venceu o adversário 
em seus domínios por 3 a 2. Bastava apenas um empate 
ou perder por um gol de diferença para levantar o título. 
E foi o que aconteceu. Derrota por 1 a 0, mas, o bicam-
peonato já estava anunciado. Parabéns Raposa!

Isto foi o suficiente para o 
atacante Rodrigão terminar 
como principal artilheiro do 
Estadual 2016, repetindo o 
feito da Copa do Nordeste 
da atual temporada, na qual 
a Raposa ficou com o vice-
campeonato.

Rodrigão II

Foi uma noite para ser lembrada para o zagueiro Tiago 
Sala. O jogador foi campeão paraibano com o time do 
Campinense, que, apesar de ter perdido por 1 a 0 para o 
Botafogo-PB, na última quarta-feira, no Estádio Amigão, 
levantou o taça. Além disso, a partida marcou a despedi-
da do atleta, que deixa a Raposa para defender as cores 
do ABC na Série C do Brasileiro.  Emocionado, o defensor  
disse sair com o coração apertado e que pretende voltar.

marcosauniao@gmail.com

Marcos 
Lima

Artilheiro do Brasil em 
2016, o atacante Rodrigão 
não ficou no Campinense 
para as finais do Campe-
onato Paraibano. Vendido 
ao Santos, ele saiu após 
as semifinais contra o 
CSP, com 9 gols marcados.

Rodrigão

Da Raposa para o  ABC

A Vila dos Atletas foi en-
tregue no final da tarde da 
última quarta-feira ao Comi-
tê Rio 2016. Localizado na 
região oeste da cidade, pró-
ximo ao Parque olímpico, o 
empreendimento terá capa-
cidade para receber 17.950 
atletas e integrantes de equi-
pe técnica durante os Jogos, 
em 3.604 apartamentos.

 “Talvez este seja o equi-
pamento que mais sintetize 
o espírito olímpico. o resu-
mo do que é o mundo se en-
contrará aqui. Mas o resumo 
de um mundo que a gente 
desejaria. São todos os cre-
dos, todas as raças, todas as 
nações e as pessoas vivendo 
em harmonia e paz”, disse o 
prefeito Eduardo Paes.

“Esta é definitivamen-
te uma das vilas olímpicas 
mais bonitas que já vi. A 
vila é o coração dos Jogos. É 
daqui que a mensagem dos 
Jogos vai para os cariocas, 
para os brasileiros e para 
o mundo. os atletas vão 
enfrentar uma das compe-
tições mais difíceis da vida 
deles e, ao mesmo tempo, 
vão conviver em paz e aqui, 
vão celebrar juntos e vão 
mandar uma mensagem de 
paz e respeito a todo o mun-
do”, afirmou o presidente 
do Comitê olímpico Inter-
nacional, Thomas Bach.

 São 31 edifícios, e todos 
eles têm unidades adapta-
das para pessoas com defici-
ência ou pouca mobilidade. 
As portas são mais largas, os 
chuveiros são mais altos, os 

corredores mais amplos e os 
elevadores têm espaço para 
duas cadeiras de rodas ao 
mesmo tempo.

 A vila foi incluída na 
Parceria Público Privada 
que viabilizou grande parte 
do Parque olímpico e, desta 
forma, não contou com apor-
te de verba pública.

“As olimpíadas servirão 
de inspiração e de modelo, 
mostrando que as parcerias 
público-privadas podem 
dar certo e podem ajudar o 
Brasil a recuperar, frente à 
comunidade internacional, 
a credibilidade e a sua con-
fiança, fundamentais para a 
recuperação do País”, desta-
cou o ministro do Esporte, 
Leonardo Picciani. 

Cerca de 18 mil pesso-

as trabalharam na constru-
ção. Foram usados 430 mil 
metros cúbicos de concreto, 
equivalente a 215 piscinas 
olímpicas, e 43 mil toneladas 
de aço. A infraestrutura in-
clui ainda 360km de tubula-
ções (água, esgoto e gás), 7,5 
km de fios e cabos e 3,8km 
de ciclovias.

Sustentabilidade
A Vila dos Atletas ga-

nhou pré-certificação LEED 
ND (ligada ao desenvolvi-
mento de bairros), conce-
dida pelo Green Building 
Council, entre outras certi-
ficações. O empreendimento 
tem 10 mil m2 de telhados 
verdes, que reduzem a sen-
sação térmica, e conta com 
75 placas solares para aque-

cimento da água. Além disso, 
cerca de 85% dos resíduos 
gerados na obra foram re-
aproveitados. Uma estação 
de tratamento permite ainda 
que a água que é usada para 
lavar as mãos e tomar banho 
seja reutilizada em vasos 
sanitários e na irrigação, ge-
rando economia de cerca de 
40% no consumo.

“Deixo já registrado o 
convite a todos para o dia 24 
de julho, que será a data da 
abertura oficial para os atle-
tas, quando as delegações 
estarão entrando, em uma 
cerimônia que vai nos dar 
um orgulho muito grande”, 
disse Carlos Arthur Nuzman, 
presidente do Comitë olím-
pico do Brasil e do Comite 
organizador Rio 2016.

Os arqueiros Daniel Xavier, 
Bernardo Oliveira e Marcelo 
Costa estão tendo uma exce-
lente participação na etapa da 
Copa do Mundo de Antalya, na 
Turquia. A equipe verde e ama-
rela venceu os confrontos contra 
Índia e Austrália e foi superada 
na semifinal pela Coreia, seleção 
número um do mundo. Os bra-
sileiros disputarão a medalha 
de bronze por equipes contra 
os Estados Unidos no próximo 
domingo. Os três arqueiros re-
cebem apoio financeiro do pro-
grama Bolsa Atleta do Ministé-
rio do Esporte.  

“Conseguimos vitórias desa-
fiadoras contra a Índia e a Austrá-
lia até chegarmos a semi, contra a 
Coreia. Acabamos perdendo e por 
isso vamos fazer a final contra os 
EUA pelo bronze. Já é um resul-
tado muito importante para nós, 

ainda mais tão perto das Olimpía-
das. Vamos com tudo. Domingo 
tem mais e queremos a medalha”, 
disse Bernardo Oliveira. 

O desempenho na Turquia 
já igualou a melhor participação 
nacional por equipes em etapas 
de Copa do Mundo. Em 2006, na 
Croácia, a seleção terminou na 
quarta colocação, quando foram 
superados pela Rússia por apenas 
13 pontos – 221 a 208.   

No caminho até a semifinal 
na Turquia, o trio nacional venceu 
por 5 a 3 a seleção da Índia. Em 
seguida, os brasileiros superaram 
a Austrália, por 5-1. Na semifinal, 
a equipe verde e amarela perdeu 
para os coreanos. Na avaliação dos 
brasileiros, a seleção teve oportu-
nidade de superar os asiáticos. 

 “A Coreia só lhe dá uma chan-
ce de vencê-los e eles deram para 
nós no primeiro set, onde eles ati-

raram seis noves”, explicou Ber-
nardo. “Mas lutamos com nossa 
mira e atiramos algumas flechas 
ruins. Então, eles apenas fizeram 
a parte deles”. 

Daniel Xavier, que fazia par-
te da equipe que atirou na final 
há 10 anos, disse que o resultado 
era um bom sinal antes dos Jogos 
Olímpicos em casa. “Este é um 
grande torneio com um nível mui-
to elevado em termos de concor-
rência. O desempenho prova que 
estamos focados, podemos fazer 
as coisas funcionarem bem. É mui-
to bom”, disse.

Marcelo Costa, o mais jovem 
da equipe, concordou com Daniel. 
“Tiro pelo bronze no último even-
to internacional antes dos Jogos 
é apenas uma grande motivação 
para nós. Ele nos ajudará a con-
tinuar treinando e tentar o que é 
melhor para nós”, acrescentou.

Brasileiros disputam medalhas
COPA DO MUNDO DE TIRO COM ARCO

FOTOS: Divulgação

Arqueiros de vários países estão disputando na Turquia competição que é considerada uma das mais importantes do mundo

Entrega foi feita no final da tarde da última quarta-feira e reuniu várias autoridades desportistas



“Calamos o Mineirão mais uma vez”
ZAGUEIRO RÉVER

Jogador fez gol do 
Flamengo na vitória de 1 
a 0 contra o Cruzeiro
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O zagueiro Réver teve 
uma estreia de gala pelo 
Flamengo. Foi dele o gol 
da vitória do Rubro-Negro 
por 1 a 0 sobre o Cruzeiro, 
na última quarta-feira, no 
Mineirão. O defensor fez 
uma boa partida ao lado do 
companheiro Rafael Vaz e 
teve oportunidades para fa-
zer até mais gols. Ao deixar 
o gramado, ele recordou os 
tempos de Atlético-MG ao 
celebrar o resultado.

“Treinei bastante essa 
jogada e tive um bom apro-
veitamento. Minha altura 
faz certa diferença. Fico feliz 
de estrear a fazer um gol no 
maior rival do Atlético. Tem 
muito atleticano feliz agora. 
Calamos o Mineirão mais 
uma vez”, afirmou.

Apesar do resultado e 
da certa facilidade que o Fla-
mengo encontrou no jogo, 
Réver fez questão de elogiar 
o Cruzeiro. O resultado dei-
xou os cariocas em 7º lugar, 
com 13 pontos. Já os minei-
ros estão na 17ª colocação e 
somam oito pontos.

“Sabemos que podemos 
melhorar, mas o importan-
te foi conseguir o objetivo. 
Ganhamos de uma grande 
equipe e que também come-
çou a competição considera-
da favorita. Mas temos que 
trabalhar. Não adianta nada 
vencer fora e perder dentro 
de casa”, encerrou.

O Flamengo busca uma dupla 
de zaga titular desde o início da 
temporada e pode ter encontrado 
a solução na vitória por 1 a 0 sobre 
o Cruzeiro. Os recém-contratados 
Réver e Rafael Vaz jogaram juntos 
pela primeira vez e agradaram. Foi 
do ex-atleticano o gol do triunfo. 
Os dois jogadores se mostraram se-
guros e transmitiram aos torcedores 
uma sensação diferente da que era 
apresentada a cada apresentação 
do Rubro-Negro.

Com pouco tempo para treinar 
e diante da necessidade de jogar, a 

dupla usou a bate-papo para dar 
conta do recado.

“Tivemos apenas um treina-
mento juntos. Tentamos acertar na 
base da conversa e surtiu efeito. Não 
vamos resolver só com diálogo. Sa-
bemos que precisamos treinar muito 
para aprimorar e fazer o melhor”, 
afirmou Réver.

O técnico interino Zé Ricardo 
não escondeu a dúvida sobre a es-
calação da nova dupla de zaga e se 
mostrou aliviado com o desempe-
nho acima da média.

“Eles tinham poucos treinos 

juntos, mas acreditamos que com a 
experiência superariam as dificulda-
des. Deu tudo certo. Foi uma apre-
sentação acima do que eu esperava. 
Conseguimos segurar o ataque do 
Cruzeiro, principalmente no fim, e 
na bola parada ofensiva fizemos o 
gol da vitória”, encerrou.

Com Juan em recuperação de 
lesão, o jovem Léo Duarte de volta 
ao banco de reservas e o investimen-
to principal para a zaga ainda em 
andamento, o Flamengo conta com 
Réver e Rafael Vaz para mudar o pa-
norama da defesa em 2016.

Fla parece ter encontrado dupla de zaga

FOTOS: Divulgação

Rubro-negros comemoraram bastante o gol do zagueiro Réver, que garantiu ao Flamengo a vitória fora de casa contra o Cruzeiro

Palmeira empata 
com o Coritiba 
e é o novo líder 
da Série A

Pesquisa diz 
que mais de 2 
milhões de times 
queriam Gabigol

Podia ser melhor, prin-
cipalmente pelas circunstân-
cias da partida. Mas o ponto 
conquistado pelo Palmeiras 
no 2 a 2 contra o Coritiba, no 
Estádio Couto Pereira, na úl-
tima quarta-feira, também foi 
valorizado pelo Verdão.

O gol sofrido nos acrés-
cimos tirou do time de Cuca a 
oportunidade de vencer pela 
quarta vez consecutiva no 
torneio, mas o empate foi su-
ficiente para colocar a equipe 
na liderança do Campeonato 
Brasileiro – com 16 pontos, os 
alviverdes dividem a primeira 
colocação com o Internacional, 
que entrou em campo ontem 
para enfrentar o Internacional, 
no Beira-Rio.

“Na posição em que esta-
mos, vir fora de casa é um pon-
to somado. Precisamos de vi-
tórias principalmente em casa. 
Agora são dois jogos em casa. 
Temos que colocar o nosso rit-
mo e conquistar seis pontos. 
Ficamos tristes (com o empate 
no Paraná), mas é um ponto 
somado”,  disse o volante Jean.

“Empatar fora não é total-
mente ruim. Ruim é a maneira 
que aconteceu – analisou Cuca, 
em entrevista coletiva, ao elo-
giar Cristaldo e admitir que pe-
diu a contratação de mais uma 
atacante para a diretoria.

De volta ao Santos após a 
eliminação do Brasil na Copa 
América, Gabriel já tem um 
motivo para se alegrar. Em 
2.049.240 times, Gabigol ba-
teu o recorde de escalações do 
Cartola FC e se tornou o primei-
ro jogador a estar em mais de 
dois milhões de times. A marca 
anterior pertencia ao zagueiro 
Maicon, do São Paulo, que este-
ve em 1.798.108 equipes na 7ª 
jornada do fantasy game mais 
comentado do Brasil. E é cor-
reto afirmar que o santista não 
decepcionou.

Principal destaque do San-
tos na vitória contra o Sport por 
2 a 0, o atacante brilhou. Gabriel 
marcou o primeiro gol do Peixe, 
deu uma assistência para Vitor 
Bueno anotar o segundo, rece-
beu duas faltas e finalizou para 
fora em duas oportunidades. O 
camisa 10 só não mitou mais no 
Cartola porque cometeu duas 
faltas, errou dois passes e este-
ve impedido duas vezes. Deta-
lhe: esse foi o primeiro tento do 
artilheiro no Brasileirão 2016. 

Mas está não é a primeira 
vez que Gabigol é muito lem-
brado pelos cartoleiros. Na 2ª 
rodada, o goleador esteve em 
1.563.004 times. Já Maicon tam-
bém vem sendo bastante esco-
lhido. Além de ter sido o jogador 
em mais equipes na 7ª jornada, 
o defensor também está em 
muitos times na rodada deste 
meio de semana: 1.712.012. 

Vale lembrar que as dez 
maiores marcas individuais de 
escalações do Cartola FC foram 
alcançadas na atual edição do 
Campeonato Brasileiro.

A determinação argentina e a 
raça uruguaia garantiram ao São 
Paulo o triunfo por 2 a 0 sobre o 
Vitória, na última quarta-feira, no 
Morumbi, pela oitava rodada do 
Campeonato Brasileiro. Calleri fez o 
primeiro, em lance de oportunismo, 
e Lugano complementou o placar ao 
se jogar na bola após escanteio co-
brado por Ganso. O jogo esteve lon-
ge de ser empolgante, mas serviu de 
redenção ao Tricolor, que havia per-
dido em casa para o Atlético-PR. Ao 
time baiano, resta atenção.

Agora com 13 pontos, o São 
Paulo volta a se aproximar do G-4. 
O Vitória, com nove, está em zona 
intermediária, mas próximo à zona 
de rebaixamento. Na próxima roda-
da, o São Paulo encara o Flamengo, 
no domingo, às 16h, no Mané Gar-
rincha, em Brasília. O Vitória joga 
mais cedo, às 11h, contra a Chape-
coense, no Barradão, em Salvador. 
Primeiro tempo

O cronômetro ainda não mar-

cava cinco minutos e as duas equi-
pes já tinham tido ótimas chances 
de gol. O São Paulo ameaçou logo 
no primeiro lance de jogo, após fa-
lha da defesa adversária, e viu Fer-
nando Miguel defender os chutes 
de Ytalo e Auro. Logo em seguida, 
Kieza, que trocou o Morumbi pelo 
Vitória, cabeceou à queima-roupa. 
Mas Denis defendeu com o peito.

As duas jogadas perigosas de-
ram uma falsa impressão à partida. 
Foram apenas lances isolados em 
um primeiro tempo insosso, no qual 
o momento de maior emoção foi o 
retorno da luz após quase 30 minu-
tos de paralisação. Um transforma-
dor queimou na rua ao lado do es-
tádio e fez os refletores do estádio 
se apagarem. Segundo tempo

Na etapa final, a partida conti-
nuou sem muita emoção. Nenhum 
dos dois times arriscava algo mais 
ousado. Ambos pareciam esperar 
uma brecha, um erro do adversário, 
para se aproveitar. 

Estrangeiros marcam e Vitória 
sofre derrota para o São Paulo

deTerminaçãO

Calleri fez o primeiro gol em lance de puro oportunismo. Melhor para a equipe do São Paulo

Treinador recusou salário de R$ 500 mil, dobro do que recebe

O treinador gremista Ro-
ger Machado se reuniu na ma-
nhã de ontem com o Grêmio 
para comunicar que havia re-
cusado uma grande proposta 
do Corinthians para substituir 
Tite. A informação foi confir-
mada por fontes ligadas à di-
reção corintiana e ao técnico.

Indicado por Tite, de 
quem foi jogador no Grêmio, 
Roger teve oferta de dois 
anos de contrato e um salário 
mensal de R$ 500 mil, o que é 
cerca do dobro do atualmente 
pago no Grêmio. Além disso, a 
direção corintiana pagaria a 
multa rescisória do treinador 
em R$ 1,5 milhão. Entretanto, 
Roger optou por dar sequên-
cia no trabalho gremista - nes-
te ano, ele também disse ‘não’ 
ao Cruzeiro e ao Atlético-MG. 

O contato foi feito duran-
te a noite da última quarta-
feira entre Alessandro Nunes, 
novo gerente de futebol, e os 
representantes de Roger, que 

comunicou o Grêmio nesta 
manhã de quinta. 

Consultado pelo Corin-
thians sobre quem via como 
possíveis substitutos, Tite 
citou ao menos dois nomes: 
Roger, de quem a direção co-
rintiana recebeu ‘não’, e Do-
rival Júnior, do Santos. Pelo 
comandante santista, até o 
momento, nenhuma proposta 
foi feita. Eduardo Baptista, da 
Ponte Preta, foi sondado mas 
disse que gostaria de perma-
necer em seu clube atual. 

O Corinthians tem defini-
do que gostaria de contratar 
um treinador jovem, caracte-
rística que se aplica aos que 
já foram procurados. Um dos 
nomes defendidos interna-
mente é o de Sylvinho. Já o 
presidente corintiano Rober-
to de Andrade tem admiração 
por Oswaldo de Oliveira, do 
Sport, que foi campeão mun-
dial em 2000 no Parque São 
Jorge.

Roger recusa proposta 
para treinar o Corinthians

PermaneCe nO GrÊmiO



Yuri Barros venceu 
etapa nacional na 
categoria Sub-14

Paraibano brilha em Circuito de Surf
NO PARÁ
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O surfista infantil Yuri 
Barros ergueu a bandeira 
da Paraíba no lugar mais 
alto do pódio, na 2ª Etapa 
do Circuito de Seleções da 
Confederação Brasileira de 
Surf, o CBSurf Tour, corres-
pondente também ao Open 
de Surf Nacional, que ocor-
reu no início desta semana 
na Praia do Atalaia, em Sa-
linópolis, no Pará. O Esta-
do, por sua vez, teve outros 
surfistas no pódio e ajudan-
do a Paraíba a superar os 

Estados da Bahia, Alagoas 
e Maranhão, na classifica-
ção geral, mesmo ficando 
na sexta posição. Ceará, 
Pernambuco, Rio Grande do 
Norte, Pará e Rio de Janeiro 
foram as cinco melhores se-
leções classificadas.

Além de Yuri Barros, 
que se sagrou campeão na 
categoria Sub -14/Inician-
te, o também paraibano Fe-
lipe Alves, na mesma cate-
goria, ficou com a medalha 
de bronze e também mar-
cou presença no pódio. A 
Paraíba ainda se destacou 
em outras categorias, den-
tre elas a Sub-16, vencida 
pelo pernambucano Cauã 
Nunes, que teve o surfista 
do Estado, Felipe Alves, na 
quarta posição.

Na categoria Júnior, 
apesar de ficar em terceiro 
lugar, o paraibano Jonas Pe-
reira Marretinha continua 
líder, mesmo ficando atrás 
dos potiguaras Arthur Alves 
e Raul Bormann, respecti-
vamente, primeiro e segun-
do colocados. A Open (sem 
limite de idade)  foi a última 
e mais disputada das seis 
finais e contou com o per-
nambucano Tiago de Sousa 
em terceiro e o cearense 
Keison Barbosa em quarto, 
em uma quase reprise da 
etapa anterior em que os 
três coadjuvaram o parai-
bano Denner Carvalho com 
as mesmas colocações en-
quanto Emanuel, primeiro 
no Pará, estreara com sétima 
colocação em Pernambuco.

Adrízzia Silva
Especial para A UNIÃO

FOTOS: Divulgação

No pódio da categoria Sub-14, Yuri ergue a bandeira da Paraíba após vitória no surf

A cidade de Pitimbu, Litoral Sul 
do Estado, será a capital do Beach 
Soccer Paraibano (futebol de areia) 
amanhã. A Copa Pitimbu Sub-17 de 
Beach Soccer é promovida em par-
ceria com o Pitimbu Fênix e a Fe-
deração Paraibana de Beach Soccer 
(FPBS), com o apoio da prefeitura 
local. Seis clubes irão participar do 
evento, sendo três da cidade de 
João Pessoa e três da cidade sede.

Participarão das disputas as equi-
pes do Palmares/Projeto Gol de Vida, 
Gama/Clube Maníacos e Colibri/Ma-
risol, de João Pessoa. Os represen-
tantes de Pitimbu serão os clubes 
Projeto Geração Joga 10, Pitimbu Fê-
nix e Escolinha de Futebol Acau.

O torneio terá início a partir das 
8h e se estenderá por todo o dia, 
com os clubes jogando entre si. Será 

o vencedor quem fizer mais pontos, 
onde o campeão receberá o troféu 
Ailton Cavalcanti e o vice, o troféu 
Professor Cássio Freire, além de me-
dalhas. Os atletas que se destaca-
rem, como melhor goleiro, jogador 
e artilheiro, serão homenageados e 
também receberão medalhas.

A competição visa à descoberta 
de jovens talentos para a modalida-
de, e para isso os clubes inseriram 
nos seus elencos, atletas nascidos 
em 1999, 2000 e 2001, e que este-
jam obrigatoriamente matriculados 
na rede de ensino do Estado (esco-
las públicas e privadas). O objetivo 
principal é selecionar um grupo de 
atletas para representar a Paraíba 
na I Copa Brasil Escolar Sub-17 de 
Beach Soccer, na cidade de Natal/RN 
no mês de julho. (AS)

Copa Pitimbu reúne vários 
clubes no futebol de areia

CATEGORIA SUB-17

O Beach Soccer tem crescido bastante no Estado e está cada vez mais regionalizado

O Comercial 
de Queimadas  

enfrenta o 
vice-campeão 

estadual

O time de futebol femini-
no do Kashima volta a campo 
no próximo domingo, dia 19. 
O vice-campeão paraibano 
faz partida amistosa às 9h, 
no Alto do Mateus, em João 
Pessoa, contra a forte equipe 
do Comercial, da cidade de 
Queimadas-PB.

O Kashima terá uma equi-
pe totalmente modificada, in-
clusive com a contratação de 

novas atletas, algumas cedidas 
por grandes equipes do cená-
rio esportivo paraibano.

O amistoso contra o Co-
mercial da cidade de Quei-
madas será também uma 
oportunidade para o treina-
dor Djard Emílio observar 
algumas atletas do time visi-
tante para possíveis contra-
tos com o Kashima PB.

O Kashima, vice-cam-

peão paraibano, se prepa-
ra para a Copa do Brasil de 
Futebol Feminino 2016. A 
Federação Paraibana de Fu-
tebol pediu a Confederação 
Brasileira de Futebol a in-
clusão do Kashima na com-
petição. Se confirmada, a 
Paraíba terá duas equipes: 
O Botafogo, campeão parai-
bano e o Kashima, vice-cam-
peão estadual.

Comercial de Queimadas joga 
em João Pessoa com o Kashima

FUTEBOL FEMININO



Peça encenada pela 
Família Los Iranzi em 
cartaz até domingo 

PÁGINA 23 PÁGINA 24

AGENDA

O espetáculo “Os 
Malefícios do Fumo” 
estreia hoje na capital 
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Confira as atrações que 
movimentam a cena 
cultural no fim de semana
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No intuito de festejar 
o clima de período 
junino que já paira no 
ar, o Coro Infantil da 
Paraíba - grupo per-
tencente à Orquestra 
Sinfônica da Paraíba 
(OSPB) - incluiu um 

pout pourri em homenagem ao saudo-
so Rei do Baião, o pernambucano Luiz 
Gonzaga (1912 - 1989), no programa 
da apresentação que marca o encer-
ramento das atividades do primeiro 
semestre de 2016 e acontece hoje, a 
partir das 19h, na Sala de Concertos 
Maestro José Siqueira, localizada no 
Espaço Cultural José Lins do Rego, em 
João Pessoa. A propósito, o repertório 
é bem eclético, pois vai do cancioneiro 
regional à música clássica, passando 
pelo pop rock. A entrada é gratuita 
para o público. 

“Vale destacar que o repertório é todo 
no estilo moderno, inovador, que empol-

Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com

FOTOS: Divulgação

Puro ecletismo
Coro Infantil da Paraíba encerra hoje atividades do 1o semestre com apresentação 

que inclue no repertório Luiz Gonzaga, músicas do cancioneiro popular e MPB

O Coro Infantil da Paraíba é uma iniciativa desenvolvida pelo Governo do Estado através da Funesc e é responsável pela formação intelectual de jovens e crianças

BRINCANTES

ga não apenas os próprios coristas, mas 
também alegra o público, reestruturando 
o tradicional conceito de canto coral”, disse 
para o jornal A União o maestro titular, 
João Alberto Gurgel, que vai reger o grupo 
na noite de hoje. Nesse sentido, além de 
clássicos registrados por Gonzagão - a 
exemplo de ‘Asa Branca’, ‘Cintura Fina’, ‘As-
sum Preto’ e ‘Riacho do Navio’ -, o público 
ainda ouvirá obras do cancioneiro popular, 
Música Popular Brasileira e até interna-
cionais, como da banda Coldplay, banda 
britânica de rock alternativo.  

O maestro João Gurgel ressaltou 
que, além de formar coristas, o grupo 
ainda trabalha com o objetivo de atrair 
público, a partir da inclusão de novi-
dades, como a modernização do re-
pertório. Outro aspecto é o resgate de 
obras que, inclusive, conforme revelou, 
parte dos próprios integrantes do Coro 
Infantil da Paraíba e da nova geração 
desconhece, por não mais se tocar 
e nem se divulgar nas escolas. “Um 
exemplo é a música do cancioneiro 
popular ‘O Cravo brigou com a Rosa’, 
disse ele, acrescentando que, quando 
se divulga, se promove o conhecimen-

to para quem nunca ouviu e emociona 
aos que já a escutaram. 

Além dos cerca de 40 jovens - na 
faixa etária dos sete aos 14 anos de 
idade, os quais são oriundos da co-
munidade - o Coro Infantil da Paraíba 
conta com o pianista Ricardo Brito e o 
multi-instrumentista Daniel Mariano. 
O maestro João Alberto Gurgel ainda 
ressaltou que as atividades desenvol-
vidas no grupo preparam os coristas 
para a vida, seja qual for a profissão que 
vierem escolher para viverem. Segundo 
ele, optar por seguir, ou não, a carreira 
como corista vai depender de cada um. 

O Coro Infantil da Paraíba é um 
projeto desenvolvido pela Fundação 
Espaço Cultural da Paraíba (Funesc) 
e Orquestra Sinfônica da Paraíba, 
com o intuito de levar o canto coral à 
comunidade e juventude paraibanas. A 
cada semestre, o coro abre vagas para 
novos coristas, que passam a integrar 
o grupo após seleção. A propósito, o 
maestro João Gurgel antecipou que 
as inscrições deverão ser abertas em 
meados do próximo mês de julho, mas 
disse que os interessados podem obter 

n Evento: Apresentação do Coro Infantil da Paraíba

n Regência: Maestro João Alberto Gurgel

n Data: Hoje 

n Hora: 19h

n Local: Espaço Cultural José LIns do Rego, em 

João Pessoa 

n Endereço:  Rua Abdias Gomes de Almeida, no 800, 

Tambauzinho

n Entrada: Gratuita

Serviço

mais informações a respeito na direto-
ria da OSPB, instalada nas dependên-
cias do Espaço Cultural, no bairro de 
Tambauzinho, em João Pessoa.

Sobre o regente
Natural da cidade de João Pes-

soa, o maestro João Alberto Gurgel é 
graduado pela Universidade Federal 
da Paraíba e dirige e produz arran-
jos para corais desde 1992. Além do 
Coro Infantil da Paraíba, ele também 
é o regente de vários outros grupos, a 
exemplo dos corais do Unipê - Centro 
Universitário de João Pessoa e do Tri-
bunal de Contas do Estado (TCE). 



Retornando com mais 
uma nova temporada, 
o espetáculo “Os Male-
fícios do Fumo” é uma 
das atrações culturais 
que o público parai-
bano poderá conferir 
neste final de semana 

na capital. Em especial, hoje, acontece a 
abertura oficial da temporada no Teatro 
Paulo Pontes, às 20h. Entretanto, a peça 
fica em cartaz até o próximo domingo 19 
com mesmo horário de exibição. Os inte-
ressados em participar podem adquirir 
seus ingressos na bilheteria do evento ou 
na loja Parahybólica Cultural nos valores 
de R$ 20 inteira e R$ 10 meia-entrada. 

Quem for conferir a encenação verá 
que o projeto inicial trata-se de uma 
ideia que reúne músicos e atores ex-
perientes dentro de um planejamento 
estético sonoro-teatral menos conven-
cional que a forma dramática tradicio-
nal geralmente costuma apresentar.

Em resumo, a peça “Os Malefícios do 
Fumo” ou “Os Males do tabaco” foi escri-
ta por Anton Tchekhov em 1887, tendo 
recebido uma segunda versão em 1904, 
que ficou por muito tempo desconhecida 
pelo grande público, talvez por se tratar 
de um monólogo. “Os Malefícios” consti-
tui uma pequena obra-prima da drama-
turgia mundial e possui as marcas típicas 
da poética tchekhoviana: a brevidade, a 
economia de procedimentos, a linguagem 
despojada, irônica, o humor e o aprofun-
damento psicológico das personagens.

Desde a sua estreia em janeiro de 2015 

Diversidade 
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Espetáculo que mistura artes visuais, teatro e jazz retorna em nova temporada com a participação de Thiago Trappo

Os Malefícios do Fumo

na Mostra Piollin de Teatro, o espetáculo 
vem somando novos elementos na constru-
ção da encenação. Agora a Cia Jazztual de 
Teatro, responsável pelo espetáculo, retor-
na ao palco do Teatro Paulo Pontes, através 
do edital de ocupação da Funesc, com o 
Fórum de Teatro de João Pessoa.

Para esta nova temporada no Pau-
lo Pontes, o projeto conta com a ilustre 
parceria de Thiago Trapo, artista visual da 
cena underground e independente de João 
Pessoa. Trapo se junta aos músicos (Gerson 
Abrantes e Diego Sousa) e personagem 

(Daniel Araújo) na composição do ambiente 
expressionista que caracteriza a encenação.

Além disso, as projeções visuais de 
Thiago Trapo, compostas de elementos 
simbólicos, desconstroem o mundo dra-
mático objetivo do texto de Tchekov. Elas 
se abrem para um conflito mais amplo e 
profundo da personagem, o mundo em-
pírico da realidade desaparece, entra em 
cena um mundo transcendente, o conflito 
da personagem não é mais com a esposa 
capitalista, mas com as forças opressivas 
anônimas que estão por trás deste sistema.

FOTO: Thercles Silva

Nesta montagem e adaptação do 
texto de Tchekov, o personagem Iva-
novitch, responsável pela conferência 
sobre o fumo, divide a cena com um 
misterioso palhaço que narra e auxi-
lia o personagem na luta épica com as 
forças anônimas opressivas do capital. 
Trata-se de um duplo do personagem, o 
palhaço aponta para a dimensão mítica 
e mágica do conhecimento humano, é a 
voz reprimida do inconsciente da perso-
nagem que se materializa em cena. Ela 
representa a função oposta à dimensão 
racional do mundo opressivo represen-
tado pela voz implacável de sua esposa.

As projeções de Trapo se unem a 
música de Gerson e Diego na encena-
ção, que ganha com essa mistura um 
caráter mais performático, cerimonial 
e ritualístico, ampliando consideravel-
mente as possibilidades de interpreta-
ção e significação do texto original de 
Theckov. Os sentidos do público são 
ampliados com a fusão das projeções, 
do jazz, da interpretação dentro da en-
cenação. A montagem dos Malefícios é 
um processo colaborativo em constante 
transformação resultando agora nessa 
experimentação visual-músico-teatral.

As três capas 
produzidas para 
o livro “Sete” 
e o autor José 
Inácio Vieira de 
Melo (destaque)

n Espetáculo “Os Malefícios do Fumo” – Temporada 2016
n Quando: Amanhã, mas segue até o próximo domingo 19h
n Onde: Teatro Paulo Pontes
n Horário: 20h
n Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia-entrada)

Serviço

O monólogo traz dois instrumentistas, que dividem o palco com o ator Daniel Araújo

Artistas como Alice Vinagre, 
José Rufino, Rodolfo Athayde, Raul 
Córdula, Flávio Tavares, Clóvis Jú-
nior, Alexandre Filho, Di Cavalcanti e 
Tomás Santa Rosa são os nomes que 
abrem mostra colaborativa hoje no 
Museu de Arte Contemporânea da 
Paraíba (MAC), em Campina Gran-
de, a partir das 17h. A mostra marca 
uma série de parcerias realizadas en-
tre diversas entidades do Estado. A 
entrada é aberta ao público.

Para Edilson Parra e Francisco 
Pereira, que fizeram a seleção das 
obras que irão ocupar a galeria, 
“Essa é uma exposição que dá início 
a uma série de mostras em uma par-
ceria entre a Universidade Estadual 
da Paraíba (UEPB), Secretaria de Cul-
tura do Estado (Secult) e a Fundação 
Espaço Cultural (Funesc), que conta-
rá, inclusive, com uma exposição de 
artistas latino-americanos perten-
cente ao acervo da UEPB”, relatou 

Pereira, pró-reitor de Cultura da uni-
versidade. Já a montagem da mostra 
ficou por conta do diretor do museu 
Ângelo Rafael.

O pró-reitor Francisco Perei-
ra explicou que a mostra que será 
aberta hoje no Museu de Arte Con-
temporânea da Paraíba reunindo 
telas que nunca foram expostas em 
Campina Grande, sendo a exposição 
mais ampla sobre a arte na Paraíba 
já realizada na cidade. “A obra de Di 
Cavalcanti está na Granja Santana. 
Já a de Tomás Santa Rosa, no Palá-
cio da Redenção”, destacou Pereira 
a relevância das abras que estarão 
presentes na galeria do MAC.

O pró-reitor de Cultura des-
tacou que ainda o Museu de Arte 
Contemporânea da Paraíba, em 
Campina Grande, é um dos melho-
res do País. “O prédio é fantásti-
co, com auditório, hall e espaço 
para shows musicais, café e gran-

de estacionamento. Além disso, a 
arquitetura é muito intrigante”, 
observou Pereira.

Já para Edilson Parra, coorde-
nador de Artes Visuais da Funesc, é 
muito importante que a população 
tenha acesso ao acervo de obras 
de artistas paraibanos, construído 
ao longo das últimas décadas. Par-
ra também enfatizou a abertura do 
Governo do Estado para a formação 
da parceria entre Funesc, Secult e 
UEPB na divulgação das artes.

O objetivo, conforme Parra, é 
que a parceria resulte em mais ex-
posições no eixo João Pessoa-Cam-
pina Grande, com a possibilidade de 
ampliação de alternativas no campo 
das artes plásticas, através de mos-
tras com autores locais, nacionais e 
mesmo internacionais. “Importante 
é fomentar a curiosidade e o prazer 
pela arte, oferecendo condições de 
acesso às obras”, finalizou Parra.

A Universidade Estadual da Paraí-
ba (UEPB) vai reabrir, as 17h de hoje 
em Campina Grande, o MAC. O antigo 
Museu de Artes Assis Chateaubriand 
agora terá um novo nome. Museu de 
Arte Contemporânea da Paraíba. 

“Põe-se um fim a dualidade, pois, 
já havia em Campina Grande, um mu-
seu com o mesmo nome”, explica o 
pró-reitor de Cultura, professor Fran-
cisco Pereira. “A própria arquitetura 
do museu foi pensada para destinar-
se à produção artística e cultural con-
temporânea”.

A abertura terá duas exposições. 
Obras dos principais nomes das artes 
plásticas paraibanas, além de produ-
ções de gravuras alemãs ocupam os 5 
salões do MAC. São mais de 200 peças 
oriundas do acervo da Fundação Es-
paço Cultural (Funesc), além de obras 
que pertencem à Granja Santana, resi-
dência oficial do governador.

Dentre os destaques da exposição 
há obras de grandes nomes da pintu-
ra brasileira como Di Cavalcanti e do 
paraibano radicado no Rio de Janei-
ro Tomás Santa Rosa. Quem visitar o 
Museu de Arte Contemporânea terá 
a oportunidade de conferir um verda-
deiro panorama do que há de mais re-
presentativo nas artes plásticas da pa-
raíba com trabalhos de artistas como: 
Flávio Tavares, Miguel dos Santos, 
Ivan Freitas, Marlene Almeida, Raul 
Córdula, José Rufino, Alexandre Filho, 
entre outros. 

“A exposição é fruto de um acor-
do de cooperação entre a UEPB, o Go-
verno do Estado através da Secretaria 
de Cultura/ Funesc com a Pró-Reitoria 
de Cultura da UEPB, que a partir desta 
exposição desenvolverá um plano de 
ação cultural envolvendo não só expo-
sições a serem realizadas em Campina 
Grande como também em João Pes-
soa, a exemplo da exposição de gravu-
ras de artistas latino-americanos, per-
tencente à UEPB, a ser apresentada no 
segundo semestre”, informa Pereira.

Esta exposição inaugura uma coo-
peração em outras áreas como teatro, 
música e cultura popular. O horário de 
visitação será das 12h às 19h, de se-
gunda à sexta.

Paraibanos integram primeira exposição

Reabertura do MAC acontece hoje em CG
EVENTO

FOTO: Divulgação

O novo Museu de Arte Contemporânea é um dos mais importantes equipamentos culturais da cidade de Campina Grande
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Em cartaz

Espetáculo
Livros em destaque

    Humor 

AM                                 
0h -Madrugada na Tabajara
4h - Aquarela Nordestina
6h - Jornal Estadual
7h - Primeira Bola
8h - Big Show do Bolinha
11h - Bola na Rede
12h - Fala, Paraíba!
14h - A tarde é nossa
17h - Afro-Brasil
19h - Voz do Brasil
20h - Programação Musical
22h - E por falar em saudade

FM
0h -  Madrugada na Tabajara

4h - Aquarela Nordestina

6h - Jornal Estadual

7h - Reserva Especial MPB

8h - Programação Musical

12h - Fala, Paraíba!

14h - Programação Musical

16h - Menu 105

18h - Tabajara Esporte

19h - Voz do Brasil

20h - Transa Reggae

“De volta ao picadeiro” é uma das 
atrações do Teatro Paulo Pontes 

Rádio Tabajara

zé mEioTa Tônio

Com estreia marcada para hoje, o 
grupo Los Iranzi apresenta no Teatro 
Paulo Pontes o espetáculo “De volta 
ao picadeiro”. Em sua estreia marcada 
para às 15h, a apresentação será volta-
da para as escolas públicas estaduais, 
entretanto, nos dias seguintes, 18 e 19 
de junho, a apresentação fica aberta 
para o público interessado em conferir 
a desenvoltura artística dos atores, a 
partir das 17h. Os ingressos podem ser 
adquiridos nos pontos de vendas CNA, 
localizado na Ruy Carneiro e Ótica 2 
de Fevereiro nos valores de R$ 10,00 
(inteira) e R$ 5,00 (meia). 

Possibilitando ao espectador um 
contato direto com o mundo imaginário 
do circo, os integrantes da peça resgatam 
as tradições mambembes, que nada mais 
é do que a realização de um teatro feito 
em circos, praças e espaços públicos, por 
artistas, e sobretudo voltado para o gosto 
ingênuo do povo, unindo música, dança e 
teatro, com um texto simples e popular. 

Composto por cinco palhaços, 
sendo eles: Chumbinho (Tarcísio Ju-
nior), Mamadera (Vicky Iranzi), Jujuba 
(Luana Iranzi), Espoleta (Pedro Iranzi) 
e a pequena Cochinha (Manoela Iranzi), 
a família brinca e traz durante a peça 
a magia do picadeiro, transformando 
números tradicionais circenses em uma 
fantástica história.

Uma curiosidade sobre a apresen-
tação é que, logo após a encenação a 
família distribui mudas ornamentais, 
frutíferas e medicinais, cultivadas por 
eles em seu viveiro “Esperança”, como 
parte de construção das relações favo-
ráveis ao meio ambiente.

Conheça a família Los Iranzi – Sua 
formação se deu da união de um brasilei-

 Funesc [3211-6280]  Mag Shopping [3246-9200]  Shopping Tambiá [3214-4000]  Shopping Iguatemi [3337-6000]  Shopping Sul [3235-5585]  Shopping  Manaíra (Box) [3246-3188]  Shopping Mangabeira [3565-1400]  
 Sesc - Campina Grande [3337-1942]  Sesc - João Pessoa [3208-3158]  Teatro Lima Penante [3221-5835 ]  Teatro Ednaldo do Egypto [3247-1449]  Teatro Severino Cabral [3341-6538]  Bar dos Artistas  [3241-4148]  

Galeria Archidy Picado [3211-6224]  Casa do Cantador  [3337-4646]

 Serviço

Coleção Teatro de Bolso 
reúne clássico e moderno

Dez volumes integram 
a Coleção Teatro de Bolso, 
lançamento da Editora 
Peixoto Neto que inclui 
livros de autores nacionais 
e estrangeiros renomados 
e está disponível, já neste 
mês de junho, em livrarias 
brasileiras. Trata-se de um 
mix de obras clássicas e 
modernas, a exemplo de 
Liolá, de Luigi Pirandello; 
Mãe, de José de Alencar, 
e Maria Tudor, de Victor 
Hugo. Para que se tenha uma ideia da riqueza do con-
teúdo desse projeto, no número 3, cujo título é A am-
pulheta e outras peças, estão três trabalhos do poeta 
irlandês W. B. Yeats, ganhador do Prêmio Nobel de 
Literatura em 1923. Os preços dos exemplares variam 
de R$ 10,90 a R$ 19,90.

De acordo com a Editora Peixoto Neto, o objetivo 
da Coleção Teatro de Bolso é valorizar grandes obras 
do teatro brasileiro e mundial como forma literária 
clássica mas, muitas vezes, não tão presente nos lan-
çamentos de livros. O intuito também é procurar aten-
der à demanda crescente dos grupos de teatro de todo 
o Brasil por textos de qualidade.

Com relação, ainda, ao terceiro volume, cujo título 
é A ampulheta e outras peças, do poeta W. B. Yeats. A 
ampulheta narra a história de um sábio, sempre céti-
co, que está entre a vida e a morte e dispondo de ape-
nas uma hora para convencer alguém a crer naquilo 
que ninguém pode ver, pois, caso contrário, não se sal-
vará. E a terceira peça, considerada uma das mais bem 
humoradas produções para o teatro da Irlanda, é Uma 
panela de caldo. Outro destaque é a obra denominado 
Ifigênia em Táuride, de Goethe, por chamar a atenção 
pela atualidade dos personagens, suas paixões e tra-
gédias, embora tenha sido escrita em 1787. Já Mãe, 
do cearense José de Alencar, usa cena familiar para 
abordar uma questão complexa em temos de homens 
livres e escravos, que é o valor da liberdade.

Os 10 volumes da Coleção, com seus respectivos 
preços, são os seguintes: Liolá, de Luigi Pirandello, R$ 
12,90; Mãe, de José de Alencar, R$ 14,90; Ifigênia em 
Táuride, de Johann Wolfgang von Goethe, R$ 12,90; 
Tempestade, de Aleksandr Ostróvski, R$ 14,90; Os 
Nibelungos, de Friedrich Hebbel, R$ 19,90; Uma Casa 
de Bonecas, de Henrik Ibsen, R$ 14,90; Salomé / Uma 
Tragédia Florentina, de Oscar Wilde, e que contém 
duas peças neste número, R$ 12,90; Maria Tudor, de 
Victor Hugo, R$ 12,90; A Ampulheta e Outras Peças, 
de W. B. Yeats, R$ 10,90, e Fritzmac, de Artur Azevedo 
e Aluísio Azevedo, R$ 14,90. Além das livrarias, a aqui-
sição também pode ser feita diretamente da editora, 
em http://www.peixotoneto.com.br.

Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com

ro e uma argentina. Foi então que nasceu 
a família mambembe Los Iranzi, o palhaço 
Chumbinho, Tarcísio Junior e a palhaça 
Mamadeira, Vicky Iranzi, com os palhaçi-
nhos Jujuba (Luana Iranzi), Espoleta (Pe-
dro Iranzi) e Cochinha (Manuela Iranzi).

Residentes em João Pessoa, o grupo 
teatral tem três espetáculos montados: 
“De volta ao picadeiro”, “Caminhão de 
Palhaços” e “O nascimento de Cassimi-
ro Coco”, além de cinco oficinas, todas 
com um forte poder social e de tradição 
cultural.

No ano de 2012, participou do dia 
Internacional do Teatro e Circo realizado 
pela Funesc. Participou também do II Fó-
rum Comunitário na cidade de Picuí/PB, 

com selo da Unicef. Em 2016, foi contem-
plada pelo programa Caldeirão do Hulk, 
no quadro “Lata Velha”, onde seu transpor-
te, a Pachamama, foi repaginado. Lá eles 
interpretaram a música “Super Fantástico” 
do Balão Mágico.

AS TARTARUGAS NINJA - FORA DAS SOMBRAS 
(EUA 2016). Gênero: Aventura. Duração: 122 
min. Classificação: 10 anos. Direção: Dave 
Green. Com Megan Fox, Stephen Amell e Noel 
Fisher. Sinopse: Após os acontecimentos do 
primeiro filme, as Tartarugas Ninja Michelan-
gelo, Rafael, Donatello e Leonardo e sua amiga 
humana April O’Neil chamaram a atenção 
de vários vilões que estavam entocados na 
cidade. Velhos inimigos como o Destruidor 
se unirão a novos malvados que não estão 
satisfeitos com as ações dos justiceiros, 
como o cientista Dr. Baxter Stockman e o 
famigerado grupo de malvados conhecido 
como o Clã do Pé. Além disso, a turma ainda 
enfrentará uma ameaça alienígena chamada 
Krang, um ser da Dimensão X que deseja 
dominar a cidade de Nova York. CinEspaço1: 
14h, 16h20, 18h40 (DUB) e 21h (LEG). 
Manaíra7/3D: 12h15, 14h45 (DUB) e 17h15, 
20h (LEG). Manaíra9/3D: 13h, 15h30, 18h15 
(DUB) e 21h (LEG). Manaíra10/3D: 14h (DUB) 
e 16h30, 19h15 (LEG). Mangabeira1/3D: 
13h, 15h30, 18h15, 21h (DUB) e 21h (LEG). 
Mangabeira5/3D: 14h e 16h30 (DUB). Tambi-
á6/3D: 14h10, 16h20, 18h30 e 20h40 (DUB).

WARCRAFT - O PRIMEIRO ENCONTRO DE DOIS 

MUNDOS (EUA 2016). Gênero: Aventura. 
Duração 123 min. Classificação: 10 anos. Di-
reção:  Duncan Jones. Com Travis Fimmel, Toby 
Kebbell e Paula Patton. Sinopse: A região de 
Azeroth sempre viveu em paz, até a chegada 
dos guerreiros Orc. Com a abertura de um 
portal, eles puderam chegar à nova Terra com 
a intenção de destruir o povo inimigo. Cada 
lado da batalha possui um grande herói, e os 
dois travam uma disputa pessoal, colocando 
em risco seu povo, sua família e todas as 
pessoas que amam. CinEspaço2: 14h (DUB). 
Manaíra3: 13h45, 16h35, 19h25 e 22h10 
(LEG). Mangabeira5/3D: 22h15 (DUB). Tam-
biá1: 14h, 16h20, 18h40 e 21h (DUB).

ALICE ATRAVÉS DO ESPELHO (EUA 2016). 
Gênero: Fantasia. Duração: 112 min. Classi-
ficação: Livre. Direção: James Bobin. Com Mia 
Wasikowska , Johnny Depp, Helena Bonham 
Carter. Sinopse: Alice retorna após uma longa 
viagem pelo mundo, e reencontra a mãe. No 
casarão de uma grande festa, ela percebe 
a presença de um espelho mágico. A jovem 
atravessa o objeto e retorna ao País das 
Maravilhas, onde descobre que o Chapeleiro 
Maluco corre risco de morte após fazer uma 
descoberta sobre seu passado. Para salvar o 

amigo, Alice deve conversar com o Tempo para 
voltar às vésperas de um evento traumático e 
mudar o destino do Chapeleiro. Nesta aventu-
ra, também descobre um trauma que separou 
as irmãs Rainha Branca e Rainha Vermelha. 
CineEspaço2: 16h30 e 21h30 (LEG).  Manaíra1: 
14h e 16h45 (LEG). 
 
X-MEN APOCALIPSE (EUA 2016). Gênero: Ação. 
Duração: 143 min. Classificação 12 anos. 
Direção: Bryan Singer. Com James McAvoy, 
Michael Fassbender e  Jennifer Lawrence. 
Sinopse: O ancestral dos mutantes, En Sa-
bah Nur, retorna com planos de mergulhar 
o mundo em um apocalipse para garantir a 
supremacia. Sequência de “X-Men: Dias de um 
Futuro Esquecido”. Manaíra1: 19h20 e 22h30 
(LEG). Tambiá3: 17h20 e 20h20 (DUB).  

Cine Banguê: De amor e Trevas. Gênero: Dra-
ma. Duração: 98 min. Classificação: 12 anos. 
Direção: Natalie Portman. Sinopse: Com 
Amos Oz. Durante a guerra em Jerusalém, 
um garoto cresce em um apartamento lotado 
de livros dos mais diferentes idiomas. Aos 
doze anos de idade sua mãe comete suicídio, 
mudando para sempre a vida da família. 
Horário: 16h

n Espetáculo: “De volta ao picadeiro”
n Quando: hoje
n Horário: Às 15h (Para alunos da rede estadual de 
ensino). Nos demais dias, 18 e 19 às 17h (Para o púbico)
n onde: Teatro Paulo Pontes
n Entrada: R$ 10,00 (inteira) e R$ 5,00 (meia) nos 
pontos de vendas CNA e Ótica 2 de Fevereiro

Serviço

 

Bandas Natiruts e Planta & Raiz 
anunciam shows em julho na Paraíba

Com data marcada para se apresentar na capital, as ban-
das Natiruts e Planta & Raiz anunciam show para o próximo dia 
16 de julho, na Domus Hall. O show, que trará músicas inéditas 
e muita história para contar, marca o lançamento do DVD da 
banda Natiruts e o novo disco do grupo Planta & Raiz. Os inte-
ressados em participar da apresentação podem adquirir seus 
ingressos nos valores de R$40 meia-entrada e R$ 80 inteira. 

música

FoTo: Divulgação

Los Iranzi é um grupo popular circense formado por uma família de brincantes



Fim de semana

Hoje

Sábado

Sábado

Forró do Seu Pereira

Fazendo a abertura do evento “O melhor São João 
do Mundo”, os rapazes do grupo musical parai-
bano Seu Pereira e Coletivo 401 tomam conta do 
palco do espaço mundo hoje e trazem ao público 
muito forró pesado, gréa junina, ralabucho, dança 
e milho para mais uma noite de festividade com o 
“Forró do Seu Pereira”. O evento, que acontece às 
22h, possui entrada antecipada no valor de R$ 10. 

Já quem deixar para comprar na hora o valor mudo para R$ 20.

ATRAÇÕES DIVERSAS

Hoje

Hojen Autor: Frederico Lima
n Quando: hoje
n Onde: Auditório 412 da UFPB
n Horário: 19h
n Entrada: Franca

n Quando: Hoje
n Onde: Espaço Mundo
n Horário: 21h
n Entrada: R$ 10 antecipada e 
R$ 20 na hora 

n Atrações: Escurinho e Issar França (PE)
n Quando: Hoje
n Onde: Vila do Porto
n Horário: 22h
n Entrada: R$  20 inteira e 
R$ 10 meia-entrada

n  Atrações: Bailinho Ralabucho com 
Os Fulano e convidados especiais com 
discotecagem de Forrobodó
n  Onde: Espaço Mundo
n  Horário: 23h 
n  Entrada: R$ 10 meia-entrada e 
R$ 20 inteira

n Quando: Domingo
n Onde: Cine Banguê no Espaço Cultural
n Horário: 18h
n Entrada: R$ 5 meia-entrada e R$ 10 inteira

n Quando: Sábado
n Onde: Teatro Ednaldo do  Egypto 
n Horário: 18h
n Entrada: R$ 10

LAnÇAmEnTO DO LIVRO 
“GAROTA LAbIRInTO”

CIRAnDA DE mALuCO

O mELHOR SãO JOãO DO munDO

DE AmOR E TREVAS

III mOSTRA DE ARTE E 
CuLTuRA

n Quando: Sábado 
n Onde: Casarão 39
n Horário: 22h
n Entrada: R$ 15 
(na hora do evento) e 
R$ 10 (lista amiga)

O CLASSIC ROCk nIGHT

n Filme: O Auto da Compadecida

n Onde: Miniauditório da Es-

tação das Artes Luciano Agra

n Horário: 16h

n Entrada: Franca

ESTACInE

FOTOS: Divulgação

n Atrações: Gabriel Araújo, Ubella Preta, 
Astronauta Marinho (CE) e Showcases do 
selo TUNTSTUM
n Quando: Domingo
n Onde: Espaço Mundo
n Horário: 18h
n Entrada: R$ 20 (inteira) e 
R$ 10 (meia entrada)

FESTIVAL uIVO JAmPA 

Domingo

DomingoDomingo

Sábado

Agenda

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 17 de junho de 2016



CPF/CNPJ: 153437508-26
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.062,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 031581
Responsavel.: MARCOS AUGUSTO DE BRITO
CPF/CNPJ: 013154929/0001-17
Titulo: DUP VEN MER IND  R$646,50
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 032508
Responsavel.: MARIA APARECIDA MENDES DE 
ANDRADE
CPF/CNPJ: 581661304-91
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$6.341,25
Apresentante: ADVOCACIA BELLINATI PEREZ
Protocolo: 2016 - 032301
Responsavel.: MARIA HELENA DE LIMA GONCALVES
CPF/CNPJ: 012874753/0001-05
Titulo: DUP VEN MER IND  R$4.475,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 032544
Responsavel.: NISIA PEREIRA DE LIMA
CPF/CNPJ: 130850774-72
Titulo: CED CRE BAN IND  R$4.592,83
Apresentante: ADVOCACIA BELLINATI PEREZ
Protocolo: 2016 - 032871
Responsavel.: PRO REDES COMERCIO E SERVICOS
CPF/CNPJ: 007019997/0001-70
Titulo: DUP VEN MER IND  R$186,80
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 033189
Responsavel.: RAIMUNDO MOREIRA BARBOSA 
9309488441
CPF/CNPJ: 013879902/0001-91
Titulo: DUP VEN MER IND  R$860,25
A p r e s e n t a n t e :  B A N C O  D O  B R A D E S -
CO-60746948/342340
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 032621
Responsavel.: SAMARA THAYS S.SANTOS
CPF/CNPJ: 094176774-46
Titulo: DUP VEN MER IND  R$433,10
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 033130
Responsavel.: SUPREMA COM VAREJISTA DE 
FERRAGENS
CPF/CNPJ: 016687604/0001-98
Titulo: DUP VEN MER IND  R$2.953,49
A p r e s e n t a n t e :  B A N C O  D O  B R A D E S -
CO-60746948/342340
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 033102
Responsavel.: SUPRIMAK COMERCIO E SERVICOS 
LTDA M
CPF/CNPJ: 005455562/0001-43
Titulo: DUP VEN MER IND  R$260,00
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 033281
Responsavel.: RESIDENCE REFER E INCORPORA-
CAO SPE
CPF/CNPJ: 019925735/0001-54
Titulo: DUP VEN MER IND  R$2.880,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 032293
Responsavel.: VALDEMIRO TAVARES LUCENA
CPF/CNPJ: 237097404-44
Titulo: DUP PRES SER IN  R$630,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 033252
Responsavel.: VENILDO CAETANO
CPF/CNPJ: 102226194-06
Titulo: INDIC DUPLICATA  R$ 60,00
Apresentante: PROJECTA MATERIAL DE CONSTRU-
CAO LTD
Protocolo: 2016 - 031927
Responsavel.: W B LOPES DISTRIBUIDORA DE ALI
CPF/CNPJ: 015698891/0001-79
Titulo: DUP VEN MER IND  R$625,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 032948
Responsavel.: W B LOPES DISTRIBUIDORA DE ALI
CPF/CNPJ: 015698891/0001-79
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.562,50
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 032971

Em razao de que os supracitados devedores nao  
foram encontrados ou se recusaram a aceitar a devida 
intimacao, em obediencia ao Art.15 da Lei No.9.492 de 
10.09.1997, intimo as pessoas fisicas e juridicas  acima 
citadas a virem pagar, ou darem por escrito  as  razoes  
que  tem,  neste  1o. Oficio de Protesto a rua Candido 
Pessoa No.31, nesta Cidade, no prazo de 03 (tres) dias 
uteis, a  partir  desta data,  sob  pena  de  serem  os  
referidos titulos PROTESTADOS, na Forma da LEI.

Joao Pessoa,  17/06/2016
Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO

- Titular -

Responsavel.: A.G.S. BAR E RESTAURANTE LTDA. 
- ME
CPF/CNPJ: 020184995/0001-03
Titulo: DUP VEN MER IND  R$359,50
A p r e s e n t a n t e :  B A N C O  D O  B R A D E S -
CO-60746948/342340
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 032378
Responsavel.: BRUNO ALVES DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ: 021767011/0001-71
Titulo: DUP VEN MER IND  R$5.220,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 031444
Responsavel.: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDEN
CPF/CNPJ: 019822249/0001-00
Titulo: DUP VEN MER IND  R$2.700,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 032478
Responsavel.: COND. DO EDIF. RESIDEN. TIERRAS DE
CPF/CNPJ: 019822249/0001-00
Titulo: DUP VEN MER IND  R$7.000,00
A p r e s e n t a n t e :  B A N C O  D O  B R A D E S -
CO-60746948/342340
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 032622
Responsavel.: CONSTRURT LTDA
CPF/CNPJ: 014837010/0001-90
Titulo: DUP VEN MER IND  R$430,00
A p r e s e n t a n t e :  B A N C O  D O  B R A D E S -
CO-60746948/342340
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 032812
Responsavel.: CONSTRUTORA ALBATROZ LTDA
CPF/CNPJ: 009427668/0001-94
Titulo: DUP VEN MER IND  R$650,81
A p r e s e n t a n t e :  B A N C O  D O  B R A D E S -
CO-60746948/342340
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 032829
Responsavel.: FABIO ANTONIO DE LIMA
CPF/CNPJ: 073020164-37
Titulo: DUP VEN MER IND  R$105,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 033219
Responsavel.: FERNANDES QUEIROS EMPREEDI-
MENTOS IM
CPF/CNPJ: 014309402/0001-87
Titulo: DUP VEN MER IND  R$7.500,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 031638
Responsavel.: GABRIEL ANTONIO PRADO LUCENA
CPF/CNPJ: 015591656/0001-01
Titulo: INDIC DUPLICATA  R$737,59
Apresentante: ULTRA COMERCIO E DISTRIBUICAO 
LTDA
Protocolo: 2016 - 031619
Responsavel.: GABRIEL ANTONIO PRADO LUCENA
CPF/CNPJ: 015591656/0001-01
Titulo: INDIC DUPLICATA  R$363,31
Apresentante: ULTRA COMERCIO E DISTRIBUICAO 
LTDA
Protocolo: 2016 - 031620
Responsavel.: HILKIAS GOMES MELO JUNIOR 
085507244
CPF/CNPJ: 014699752/0001-05
Titulo: DUP VEN MER IND  R$416,93
Apresentante: HSBC BANK BRASIL-01701201/0001-89
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 032264
Responsavel.: IARA APARECIDA SANTOS DA SILVA
CPF/CNPJ: 451437224-20
Titulo: DUP VEN MER IND  R$184,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 033228
Responsavel.: JOSE CARLOS FERREIRA DA LUZ
CPF/CNPJ: 123805634-20
Titulo: CED CRE BAN IND  R$24.032,97
Apresentante: NATTALE ARAUJO LUCAS
 
Protocolo: 2016 - 032672
Responsavel.: JOSINALDO DE LIMA SILVA ME
CPF/CNPJ: 014797352/0001-24
Titulo: DUP VEN MER IND  R$607,70
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 032721
Responsavel.: KARLA FERREIRA DA SILVA  ME
CPF/CNPJ: 010811046/0001-44
Titulo: DUP VEN MER IND  R$130,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 031537
Responsavel.: LUIS EDUARDO ALVES DE OLIVEIRA

TOSCANO DE BRITO
SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL 

Rua Cândido Pessoa, 31
Fone: 241.7177

1º O F I C I OD EP R O T E S T O
 E D I T A L

Titulo: DUP VEN MER IND  R$2.260,83
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 032572
Responsavel.: MARCONE FERREIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 025264864-16
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$130,27
Apresentante: PROCURADORIA GERAL FEDERAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 035678
Responsavel.: MARIA SUENIA ARAUJO
CPF/CNPJ: 072700734-30
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$2.444,99
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 034051
Responsavel.: NORBERTA DORAND DE ALCANTARA 
MATHIA
CPF/CNPJ: 018835659/0001-23
Titulo: DUP VEN MER IND  R$235,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 032724
Responsavel.: ROSEANE JARDIM DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 299174414-68
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$329,09
Apresentante: PROCURADORIA GERAL FEDERAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 035691
Responsavel.: SANDRO ALVES DE LIMA
CPF/CNPJ: 804895674-87
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$162,79
Apresentante: PROCURADORIA GERAL FEDERAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 035692
Responsavel.: SANDRO ALVES DE LIMA
CPF/CNPJ: 804895674-87
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$359,12
Apresentante: PROCURADORIA GERAL FEDERAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 035693
Responsavel.: SANDRO ALVES DE LIMA
CPF/CNPJ: 804895674-87
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$179,55
Apresentante: PROCURADORIA GERAL FEDERAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 035694
Responsavel.: WALMIR VIANA DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 504301904-25
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$151,53
Apresentante: PROCURADORIA GERAL FEDERAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 035701

Em obediencia ao Art. 15 da Lei No. 9.492, de 10 de 
Setembro de 1997, ficam intimadas as Pessoas Fisicas 
e Juridicas acima citadas a virem pagar os titulos supra, 
no prazo de tres dias uteis, ou darem, por escrito, as 
razoes por que nao o fazem, dirigindo-se, para tanto,ao 
2o Tabelionato de Protesto, a Praca 1817, 40 - Centro - 
Joao Pessoa-PB, sob pena de serem os referidos titulos 
PROTESTADOS, na forma da LEI.

Joao Pessoa,  17/06/2016
Bela. MARIA ANGELA SOUTO CANTALICE

- Titular -

Souto
Serviço notarial e registral

2º OFÍCIO DE PROTESTO - 5º OFÍCIO DE NOTAS
BELA.  MARIA ÂNGELA SOUTO CANTALICE

Praca 1817, 40 -  Centro - J. Pessoa - Fone: 3241.3040
E D I T A L

Responsavel.: BARBARA PETRINA LUNA - ME
CPF/CNPJ: 019737719/0001-38
Titulo: DUP VEN MER IND  R$9.348,46
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 032648
Responsavel.: EDILSON PEREIRA DE OLIVEIRA FILHO
CPF/CNPJ: 067766084-74
Titulo: DUP VEN MER IND  R$2.928,24
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 033257
Responsavel.: EDILSON PEREIRA DE OLIVEIRA FILHO
CPF/CNPJ: 067766084-74
Titulo: DUP VEN MER IND  R$647,69
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 033261
Responsavel.: EVERALDO CABRAL MELO JUNIOR
CPF/CNPJ: 109776004-91
Titulo: DUP VEN MER IND  R$145,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 031267
Responsavel.: JOSELITO GOMES DE BRITO
CPF/CNPJ: 790163754-49
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$160,81
Apresentante: PROCURADORIA GERAL FEDERAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 035669
Responsavel.: JOSELITO GOMES DE BRITO
CPF/CNPJ: 790163754-49
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$153,76
Apresentante: PROCURADORIA GERAL FEDERAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 035670
Responsavel.: JOSE MONTEIRO
CPF/CNPJ: 072595654-20
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$685,03
Apresentante: PROCURADORIA GERAL FEDERAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 035663
Responsavel.: JOSE TARCISIO DE ARAUJO
CPF/CNPJ: 379937474-49
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$176,95
Apresentante: PROCURADORIA GERAL FEDERAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 035666
Responsavel.: L M CONFECCOES LTDA
CPF/CNPJ: 013707821/0001-04
Titulo: DUP VEN MER IND  R$3.419,53
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 033186
Responsavel.: M T TINTAS COMERCIO E SERVICOS 
LTDA
CPF/CNPJ: 016776372/0001-44

AGROPECUÁRIA VALE DO DIAMANTE S/A - CNPJ nº 09.229.295/0001-47 - AVISO DE FATO 
RELEVANTE. -SEBASTIÃO COIMBRA NETO–CPF nº 141.148.794-04, acionista controlador da 
AGROPECUÁRIAVALE DO DIAMANTE S/A – CNPJ nº 09.229.295/0001-47, detentor de 805.074 
ações ordinárias que representam 95,00% (noventa e cinco por cento) do capital votante, comunica 
ao publico em geral que, em Assembléia Geral Extraordinária, realizada em 16/06/2016, foi deliberado 
por unanimidade de votos dos acionistas presentes, o cancelamento de registro da empresa junto a 
Comissão de Valores Mobiliários – CVM nos termos da instrução CVM nº 265/97 e que dentro dos 
próximos 45 (quarenta e cinco) dias, submeterá a apreciação da CVM minuta do instrumento de 
oferta pública para aquisição de ações em poder de terceiros, nos seguintes termos:

1) Total de ações objeto da oferta pública: 411.593 PN “A” e 662.126 PN “B”; 2) Preço a ser 
ofertado por lote de 1.000 (mil) ações: R$ 5,00 (cinco reais), totalizando a oferta em R$ 5.368,60 
(cincomil, trezentos e sessenta e oitoreais e sessenta centavos);3) Condições de pagamento do 
preço ofertado: A Vista.4) A Oferta Pública terá prazo de validade de 90 (noventa) dias a partir da 
data de sua publicação.5) Prazo de pagamento do resgate após manifestação do acionista: 30 
(trinta) dias.João Pessoa - PB, 16/06/2016.SEBASTIÃO COIMBRA NETO

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS

RESULTADO DA LICITAÇÃO
PREGAO PRESENCIAL SRP 009/2016 - SRP
Apregoeira do Município de São José dos Ramos, no uso de suas atribuições Torna Público para 

o conhecimento da população de São José dos Ramose para quem interessar possa, que após 
abertura da sessão pública ocorrida em15/06/2016 as 12:00hs, referente ao Pregão Presencial 
SRP nº 009/2016, fez constar que nenhum interessado compareceu a presente reunião, ficando 
declarado como DESERTAa presente sessão.

São José dos Ramos, 15de Junho de 2016.
ANGELINA LOURENÇO DE MELO

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº: 003/2016.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA torna público para conhecimento dos inte-

ressados nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei complementar 
123/06 e alterações e demais normas inerente à espécie, que realizará licitação na modalidade 
Tomada de Preços na forma de Execução Indireta, sob o regime de empreitada por preço global, 
tipo Menor Preço, EXCLUSIVO para ME e EPP, no dia 05 de Julho de 2016 as 10h00min, tendo 
como objetivo: Obra civil pública de Reforma da escola municipal da Comunidade Rural de São 
Marcos e da Creche municipal da Comunidade Rural de Independência no município de Juarez 
Távora. A reunião ocorrerá na sala da COPELI no prédio sede da Prefeitura Municipal de Juarez 
Távora, localizado na Rua José Mendonça de Araújo, Nº 171 – Centro Juarez Távora –PB CEP – 
58387-000. Maiores informações através do telefone: (083) 3267-1072 no horário de expediente 
normal de 08h00min as 12h00min.

Juarez Távora, 16 de Junho de 2016.
Suellen Diniz de Souza

Presidente da CPL

EDITAL 
O Presidente da Academia Paraibana de Letras (APL), de acordo com o artigo 19 do Regimento 

Interno e ouvido o Conselho Diretor, designa o dia 8 de julho de dois mil e dezesseis  (08.07.2016), 
das 8:30 às 12:00, na Sede da APL,  Rua Duque de Caxias, 25/37 – Centro – João Pessoa, PB, 
para a Eleição à Cadeira 15, vaga em virtude do falecimento do Acadêmico PAULO GUSTAVO 
GALVÃO. Participarão do processo eleitoral os candidatos regularmente inscritos, sob aprovação 
do Conselho Diretor da APL. 

João Pessoa,  17 de junho de 2016
Damião Ramos Cavalcanti

Presidente

ACADEMIA PARAIBANA DE LETRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

HOMOLOGO o presente processo de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 00007/2016, 
CPL, de acordo com o parecer da Comissão Permanente de Licitação – CPL, contido no termo 
de Encerramento.

Faço a ADJUDICAÇÃO do seu objeto em favor da empresa JOSE AMAZAN SILVA - ME – CNPJ 
Nº 04.235.094/0001-39, com o valor global de R$ 7.000,00 (sete mil reais), com a contratação do 
Artista AMAZAN, para animar as festividades do XXVIII João Pedro do município de Pedra Branca 
no dia 15 de julho de 2016.

Pedra Branca-PB,   16 de junho de 2016.
Allan Feliphe Bastos de Sousa

Prefeito Municipal

CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO IRACEMA DE AZEVEDO MENEZES
AVISO DE LICITAÇÃO

CARTA CONVITE Nº- 001/2016
O Centro de Convivência do Idoso Iracema de Azevedo Menezesno Município de Monteiro, 

Estado da Paraíba, TORNAPÚBLICO, a Carta Convite nº. 001/2016, Tipo Menor Preço Global, 
objeto: REFORMA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO IRACEMA DE AZEVEDO MENE-
ZES. Data de Abertura 27/06/2016 às 12h00min, na sala de reuniões da CEL. O Edital encontra-se 
a disposição dos interessados na Rua Vicente Ramos de Almeida, 126, Bela Vista - Monteiro - PB, 
maiores informações através do telefone (83) 3351-1544, no horário das 07h30min às 12h30min.

Monteiro-PB, 16 de Junho de 2016.
KESIA MARIA CAVALCANTE MORATO

Presidenta da CEL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTEIRO

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº- 1.2.002/2016
O Fundo Municipal de Saúde do Município de Monteiro, Estado da Paraíba, TORNA PÚBLICO, 

a Tomada de Preços nº. 1.2.002/2016, Tipo Menor Preço Global, objeto: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA A AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DO SITIO CACIMBINHA, Zona Rural 
desta Municipalidade. Data de Abertura 05/07/2016 às 10h00min, na sala de reuniões da CSL. O 
Edital encontra-se a disposição dos interessados na Rua DR. Alcindo Bezerra de Menezes, 13, 1º 
andar, Centro - Monteiro - PB, maiores informações através do telefone (83) 3351-1544, no horário 
das 07h30min às 12h30min.

Monteiro-PB, 16 de Junho de 2016.
ERINALDO ARAUJO SOUSA

Presidente da CSL

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMACULADA-PB
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2016

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de estrutura na forma de locação com 
montagem e desmontagem de (som profissional grande porte, gerador, barracas e cabines sani-
tárias químicas), para a realização das festividades do São João fora de época que acontecerá 
nos dias 16, 17 e 18/07/2016. Abertura: 01/07/2016 às 09:00 horas. O edital e demais informações 
encontra-se a disposição dos interessados na sala da CPL à Rua Antônio Caetano, 92 centro nos 
dias úteis das 08:00h às 12:00h.Imaculada, 16 de Junho de 2016.Ana Jacileideda Silva – Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
AVISO DE ADIAMENTO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 050/2016

A Prefeitura de Bayeux comunica aos interessados que o Pregão Presencial nº 050/2016, 
Objeto:Aquisição parcelada de livros didaticos para atender aos alunos da Educação Infantil de 
acordo com o Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil-RECNEI, publicado no D.O.E. 
11/06/16 - Fl. 36, Jornal A União de 11/06/16 - Fl. 26, teve a data de sua abertura adiada para o 
dia 30/06/2014, às 14:00 horas, em virtude de avaliar a pertinência de algumas alterações no 
Termo de Referência. Local: Sala da CPL - Av. Liberdade, nº 1.973, São Bento, Bayeux - PB, CEP 
58.305-006. Edital estará disponível no sitio: http://www.bayeux.pb.gov.br/sist_licitacao. Suporte 
Legal: Lei nº 10.520/02, 8.666/93 e suas alterações posteriores e Lei Complementar nº 123/2006, 
Decreto Municipal nº 071/2004. 

Bayeux-PB, 16 de junho de 2016
José Luiz Sobrinho

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 060/2016

A Prefeitura Municipal de Bayeux através de seu Pregoeiro,torna público que fará realizar licitação 
na modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item. Objeto: Aquisição de veículos au-
tomotores de fabricação nacional, zero quilômetros, do tipo “Mini Van” de 7 lugares e de “Passeio” 
de 5 lugares, destinados a Secretaria do Trabalho e Assistência Social. Data: 01/07/2016. Horário: 
14:00. Local: Sala da CPL – Sec. de Saúde situada na Av. Liberdade, nº 1.973, São Bento, Bayeux 
- PB, CEP 58.305-006, Fone: (83) 3253-4080, nos horários das 13h às 17h. Edital disponível no 
sitio: http://www.bayeux.pb.gov.br/sist_licitacao. Suporte Legal: Lei nº 10.520/02, 8.666/93 e suas 
alterações posteriores e Lei Complementar nº 123/2006, Decreto Municipal nº 071/2004. 

Bayeux-PB, 16 de junho de 2016
José Luiz Sobrinho

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DO TIGRE
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº- 004/2016
A Comissão Permanente de Licitação, da Prefeitura Municipal de São João do Tigre, Estado da 

Paraíba, TORNA PÚBLICO, a Tomada de Preços nº. 004/2016, Tipo Menor Preço Global, objeto: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONCLUSÃO DE UMA QUADRA ESCOLAR COBERTA 
E COM VESTIÁRIO DO TERMO DE COMPROMISSO Nº PAC2 10742/32014. Data de Abertura 
06/07/2016 às 14h00min, na sala de reuniões da CPL. O Edital pode ser obtido na sede da Prefeitura 
de São João do Tigre, situada à Rua Pedro Feitosa, nº 06, Centro, São João do Tigre – Paraíba. 
Maiores informações através do telefone (83) 3352-1122, no horário das 08h00min às 12h00min.

São João do Tigre-PB, 16 de Junho de 2016.
MÁRCIO ALEXANDRE LEITE

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZÓPOLIS 
AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 00006/2016

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZÓPOLIS, torna público que fará realizar através daCPL 
-Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua João Vicente de Almeida, S/Nº, Bairro Edilson 
Alves, no Município de Marizópolis/PB, às 08:30 horas do dia 05 de Julho de 2016, licitação na 
modalidade Tomada de PreçosNº 006/2016, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa 
especializada em engenharia civil para construção,  recuperação de esgotos e recuperação de 
pavimentação em paralelepípedosem diversas ruas do Município de Marizópolis/PB. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações pos-
teriores. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Email: pmmarizopolis@bol.com.br

Marizópolis (PB)., 16 de Junho de 2016
Alexsandro Dantas de Figueiredo

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO – COMUNICAÇÃO AOS INTERESSADOS
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2016
A Pregoeira da Prefeitura Municipal de Queimadas, nomeada através da Portaria/PMQ nº 

048/2016, no uso de suas atribuições legais, COMUNICA aos interessados que a abertura do 
processo licitatório em epígrafe, que estava designada para ocorrer no dia 17 de junho de 2016, 
às 11h30min (horário de Brasília), foi re designada para o dia 27 de junho de 2016, às 14h00min 
(horário de Brasília) na sede da Prefeitura Municipal de Queimadas.

INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter informações na sala da CPL, na Prefeitura 
Municipal de Queimadas, situada à Rua João Barbosa da Silva, Nº 120, Bairro Centro – Queimadas 
- PB, nos dias úteis, no horário de 8h00 as 12h00. 

Queimadas - PB, em 16 de junho de 2016.
Maria das Graças de Freitas Vicente

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO – COMUNICAÇÃO AOS INTERESSADOS
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2016
A Pregoeira da Prefeitura Municipal de Queimadas, nomeada através da Portaria/PMQ nº 

048/2016, no uso de suas atribuições legais, COMUNICA aos interessados que a abertura do 
processo licitatório em epígrafe, que estava designada para ocorrer no dia 17 de junho de 2016, 
às 14h00min (horário de Brasília), foi re designada para o dia 27 de junho de 2016, às 16h00min 
(horário de Brasília) na sede da Prefeitura Municipal de Queimadas.

INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter informações na sala da CPL, na Prefeitura 
Municipal de Queimadas, situada à Rua João Barbosa da Silva, Nº 120, Bairro Centro – Queimadas 
- PB, nos dias úteis, no horário de 8h00 as 12h00. 

Queimadas - PB, em 16 de junho de 2016.
Maria das Graças de Freitas Vicente

Pregoeira Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00035/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Avenida José Duarte de Sá, 33 - Centro - Triunfo - PB, às 08:00 horas do dia 04 de Julho de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de gêneros 
alimentícios perecíveis (carnes) fornecidos de forma parcelada e diariamente a serem entregues 
distribuídos nos pontos de entrega, conforme solicitação da Secretaria de Educação do Município 
de Triunfo - PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº 11/2009. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 35391369.
Triunfo - PB, 16 de Junho de 2016

FRANCISCO PAULO FELIX BARROSO - Pregoeiro Oficial  
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00036/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Avenida José Duarte de Sá, 33 - Centro - Triunfo - PB, às 09:30 horas do dia 04 de Julho de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa para 
Recauchutagem (Cobertura) de Pneus para a frota de veículos do município de Triunfo PB. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
11/2009. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 35391369.
Triunfo - PB, 16 de Junho de 2016

FRANCISCO PAULO FELIX BARROSO - Pregoeiro Oficial

AVISO DE CANCELAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA
Aviso ao Público em Geral, Comércio, Repartições Públicas, Bancos, Cartórios em Geral, de 

PROCURAÇÃO PÚBLICA, lavradas nas notas do Cartório Travassos – 4° Cartório de Notas, da 
cidade de João pessoa-PB, no Livro n° 343 às fls. 088 datada de 27.02.2014. Como Outorgante 
a Sra. UBIRANY DE ARRUDA CÂMARA BARROS, brasileira, viúva, bailarina, residente e do-
miciliada à Avenida Presidente José Linhares, n° 474, apartamento n° 102, no Bairro do Bessa, 
nesta Capital, portadora da cédula de identidade sob n° 1.227.242.-SSP-PB e do CPF sob n° 
587.502.585/00, e como Outorgada MARIA FRANCISCA DE CARVALHO, brasileira, divorciada, 
do lar, residente e domiciliada no endereço supra mencionado, portadora da cédula de identidade 
sob n° 39.875.376-SSP-SP e do CPF sob n° 468.147.954/34; Que a mesma a partir desta data 
fica sem nenhum efeito, não me responsabilizando por qualquer ato que o mesmo venha a praticar 
tanto civilmente ou criminalmente.

João Pessoa-PB, 09 de junho de 2016.
UBIRANY DE ARRUDA CÂMARA BARROS

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2016
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Etelvina Maria da Conceição, SN - Antão Gonçalves de Almeida - Bom Sucesso - PB, às 08:30 
horas do dia 05 de Julho de 2016, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, 
para: Contratação de empresa especializada para os Serviços de Construção de um Centro Psi-
cossocial - CAPS I, no Município de Bom Sucesso/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no horário 
das 07:00 as 11:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (83) 3448-1007.
Email: prefeitura@bomsucesso.pb.gov.br

Bom Sucesso - PB, 15 de Junho de 2016
FRANCISCO ANDRÉ FERREIRA PAULINO - Presidente da Comissão

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTO-
RIA E ASSESSORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
DE FORMA PERMANENTE E CONTINUADA, NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL DO 
MUNICÍPIO DE SANTA HELENA.

FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00004/2016.
DOTAÇÃO: 20.200 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 04 122 0010 

2003 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 3390.39 99 001 OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20.300 SECRETARIA DE FINANÇAS 04 123 
0010 2004 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS 3390.39 99 001 OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Santa Helena e:
CT Nº 00037/2016 - 06.06.16 - RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - R$ 28.000,00
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE SÃO 

JOÃO DA CIDADE DE SANTA HELENA, CONFORME SOLICITAÇÃO.
FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00005/2016.
DOTAÇÃO: 21.000 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO 04 695 0190 2074 MANUTEN-

ÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO 3390.39 99 001 OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20.100 GABINETE DO PREFEITO 13 392 0100 2047 REALI-
ZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS 3390.39 99 001 OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Santa Helena e:
CT Nº 00038/2016 - 16.06.16 - ARRIEGUA SERVIÇOS DE SHOWS ARTÍSTICOS LIMITADA 

- R$ 12.000,00
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00004/2016.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTO-

RIA E ASSESSORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
DE FORMA PERMANENTE E CONTINUADA, NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL DO 
MUNICÍPIO DE SANTA HELENA.

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
AUTORIZAÇÃO: Secretaria de Administração.
RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 06/06/2016.
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00005/2016.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE SÃO 

JOÃO DA CIDADE DE SANTA HELENA, CONFORME SOLICITAÇÃO.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
AUTORIZAÇÃO: Secretaria de Cultura e Turismo.
RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 16/06/2016.
 

PREFEITURAMUNICIPAL DE AGUIAR
PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Face ao cumprimento do Advogado, ata da Comissão de Licitação e tendo em vista a docu-
mentação que instrui o Processo de Inexigibilidade nº 00004/2016, HOMOLOGO e ADJUDICO A 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, pela contratação com a empresa GM7 EVENTOS E PRODU-
ÇÕES LTDA, cadastrada no CNPJ sob o nº 13.954.258/0001-79, com apresentação da BANDA 
GATINHA MANHOSA, para apresentação no João Pedro no dia 22 de julho, pelo valor de R$ 
22.000,00 (vinte e dois mil reais).

Aguiar - PB, 16 de Junho de 2016
Manoel Batista Guedes Filho

Prefeito

PREFEITURAMUNICIPAL DE AGUIAR
PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Face ao cumprimento do Advogado, ata da Comissão de Licitação e tendo em vista a docu-
mentação que instrui o Processo de Inexigibilidade nº 00005/2016, HOMOLOGO e ADJUDICO A 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, pela contratação com a empresa ROBERTO MOURA DO NASCI-
MENTO ME, CNPJ nº 10.754.517/0001-20, com apresentação de JOÃO LIMA E FORRÓ NO ESTILO, 
para apresentação no João Pedro no dia 23 de julho, pelo valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Aguiar - PB, 16 de Junho de 2016.
Manoel Batista Guedes Filho

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº IN00004/2016
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e 

observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00004/2016, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTO-
RIA E ASSESSORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
DE FORMA PERMANENTE E CONTINUADA, NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL DO 
MUNICÍPIO DE SANTA HELENA; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu 
objeto a: RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - R$ 28.000,00.

Santa Helena - PB, 06 de Junho de 2016
EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS - Prefeito

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº IN00005/2016

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-
cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº 
IN00005/2016, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVI-
DADES DE SÃO JOÃO DA CIDADE DE SANTA HELENA, CONFORME SOLICITAÇÃO; RATIFICO 
o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: ARRIEGUA SERVIÇOS DE SHOWS 
ARTÍSTICOS LIMITADA - R$ 12.000,00.

Santa Helena - PB, 16 de Junho de 2016
EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS - Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO

 AVISO DE LICITAÇÃO
RETIFICAÇÃO

TOMADA DE PREÇO N. º 009/2016
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO, torna público para conhecimento dos 

interessados nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações, Lei Complementar n.º 123/2006, alte-
rações e demais normas inerentes a espécie que a licitação na modalidade Tomada de Preço na 
forma de Execução Indireta, sob o regime de empreitada tipo Menor Preço GLOBAL. 

ONDE SE LER: Coberturas de Quadra Poliesportiva Pequena no Município de Caldas Brandão. 
LEIA SE: Coberturas de Quadra Poliesportiva Pequena e de Prédios Públicos no Município de 

Caldas Brandão.
Demais Informações na Sala da CPL, sito a Rua José Alípio de Santana, 371, Centro, CEP: 

58.350.000 – Caldas Brandão/PB. Para maiores informações e através do telefone: (083)-3284-1081 
no horário de 08:00 as 12:00 Horas.

Caldas Brandão, 13 de Junho de 2016.
VERÔNICA C. T. C. DE OLIVEIRA

PRESIDENTE DA CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
Fundo Municipal de Saúde de Juazeirinho

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 1.6.008/2016
Nos termos do relatório final e adotando as razões que nortearam o julgamento do Pregoeiro 

Oficial, HOMOLOGO o resultado do Pregão Presencial nº. 1.6.008/2016, que tem por objeto 
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, para suprir as necessidades da Secretaria 
de Saúde do Município de Juazeirinho, conforme termo de adjudicação, em favor das seguintes 
empresas NNMED – DISTRIBUIDORA, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS 
LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº. 15.218.561/0001-39, do qual 
sagrou-se vencedora nos itens constantes no Relatório de Julgamento e Termo de Adjudicação, 
anexo ao processo, com o valor total de R$ 120.373,20 (Cento e vinte mil trezentos e setenta e 
três reais e vinte centavos), CIRUFARMA COMERCIAL LTDA, pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ sob o nº. 40.787.152/0001-09, do qual sagrou-se vencedora nos itens constantes 
no Relatório de Julgamento e Termo de Adjudicação, anexo ao processo, com o valor total de R$ 
41.808,00 (Quarenta e um mil oitocentos e oito reais) e LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICA-
MENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ sob o nº. 10.831.701/0001-26, do qual sagrou-se vencedora nos itens constantes no Relatório 
de Julgamento e Termo de Adjudicação, anexo ao processo, com o valor total de R$ 201.600,00 
(Duzentos e um mil e seiscentos reais) ficando a referida Homologação com o valor total de R$ 
363.781,20 (Trezentos e sessenta e três reais e vinte centavos). Dê ciência aos interessados e 
determinar que seja lavrado o respectivo Contrato Administrativo e a extração dos respectivos 
empenhos de despesas pelo setor competente. 

Juazeirinho – PB, 10 de Junho de 2016.
ADRIANA NERES SILVA

Gestora do FMSJ

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
Fundo Municipal de Saúde de Juazeirinho

EXTRATO DO CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, para suprir as necessidades 

da Secretaria de Saúde do Município de Juazeirinho. FUNDAMENTO LEGAL: nos termos da Lei 
Federal nº. 10.520/02, Lei Complementar Federal nº. 123/2006 e a Lei nº. 8.666/93 - ALTERA-
DA – PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 010/2016, Pregão Presencial nº. 1.6.008/2016. DOTAÇÃO: 
02080.10.301.1002.1028 – 44.90.52. VIGÊNCIA: Do presente contrato tem vigência até 31 de 
Dezembro de 2016 a partir da data de assinatura do contrato. PARTES CONTRATANTES: Fundo 
Municipal de Saúde de Juazeirinho/Adriana Neres Silva e as empresas NNMED – DISTRIBUIDORA, 
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, 
com sede à Rua Major Belmiro, nº 200, São José, Campina Grande - PB, inscrita no CNPJ sob o 
nº. 15.218.561/0001-39 com o valor total de R$ 120.373,20 (Cento e vinte mil trezentos e setenta e 
três reais e vinte centavos) – NR DO CONTRATO: 16801/2016/FMSJ – 10.06.2016, CIRUFARMA 
COMERCIAL LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rua Presidente Quaresma, 
1105, Alecrim, CEP: 59030-100, Natal – RN, inscrita no CNPJ sob o nº. 40.787.152/0001-09 com 
o valor total de R$ 41.808,00 (Quarenta e um mil oitocentos e oito reais) – NR DO CONTRATO: 
16802/2016/FMSJ – 10.06.2016 e LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL 
MÉDICO HOSPITALAR LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Avenida Assis Chate-
aubriand, nº 2425, Tambor, Campina Grande - PB, inscrita no CNPJ sob o nº. 10.831.701/0001-26 
com o valor total de R$ 201.600,00 (Duzentos e um mil e seiscentos reais) – NR DO CONTRATO: 
16803/2016/FMSJ – 10.06.2016.

Juazeirinho - PB, 10 de Junho de 2016.
ADRIANA NERES SILVA

Gestora do FMSJ.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS

CONVOCAÇÃO 
PREGAO PRESENCIAL SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS  N.º 007/2016
O prefeito do Município de São José dos Ramos, no uso de suas atribuições, CONVOCA as 

empresas: REJANE DALVA DA SILVA JAPIASSI – ME/CNPJ: 11.966.359/0001-34 e RISOMAR 
ONOFRE DE PAIVA/CNPJ: 08.222.560/0001-00, para assinatura da Ata de Registro de Preços, do 
Pregão Presencial nº 007/2016, nos termos do item X da peça editalícia. Maiores informações na 
sala da CPL, localizado na Praça Noé Rodrigues de Lima, s/n – Centro – São José dos Ramos-PB, 
no horário de expediente normal de 08:00 as 13:00 Horas.

São José dos Ramos-Pb, 16 de Junho de 2016.
Eduardo Gindre Caxias de Lima

Prefeito

25A UNIÃO 
PublicidadeJoão Pessoa > Paraíba > SEXTA-fEirA, 17 de junho de 2016



SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N128/2016
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pregão 
presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-
-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 04/07/2016 às 09h para:

Contratação de serviços de empresa especializada na prestação de serviços de mão de obra 
terceirizada para manutenção, conservação, limpeza e apoio Administrativo, com materiais e 
equipamentos inclusos, destinado a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural da Paraíba 
- Paraíba Previdência  - PBPREV/CCV, conforme anexo I do Edital.

Maiores informações sobre o EDITAL poderão ser obtidas na Gerência de Licitação da Central 
de Compras, no endereço acima indicado e no site www.centraldecompras.pb.gov.br.   

REG. CGE Nº - 16-00482-8
João Pessoa, 16 de junho de 2016

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÃO PARA 2ª CHAMADA 
PREGÃO PRESENCIAL N086/2016

O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 
publica,  considerando que a primeira chamada foi FRACASSADO, para conhecimento dos inte-
ressados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, e pelo Decreto nº 24.649/03 que regu-
lamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e 
suas alterações, realizará licitação na modalidade pregão presencial na sede deste orgão, situada a 
Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-
4588, no dia 01/07/2016 às 09h para:

Registro de Preço para aquisição de Kit material para cirurgia cardíaca, destinado ao Complexo 
de Pediatria Arlinda Marques - CPAM, conforme anexo I do Edital.

Maiores informações sobre o EDITAL poderão ser obtidas na Gerência de Licitação da Central 
de Compras, no endereço acima indicado e no site www.centraldecompras.pb.gov.br.   

REG. CGE Nº - 16-00381-3
João pessoa, 16 de junho de 2016.

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação

EMEPA-PB
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 002/2016

REGISTRO CGE N° 16-00477-0, de 15/06/2016.
A EMEPA-PB - Empresa Pública de Direito Privado, CNPJ/MF: 09.295.684/0001-70 com sede 

na Rodovia Estadual Ministro Abelardo Jurema PB-008, Km 07, Jacarapé III, João Pessoa – PB, 
através de sua Comissão Especial de Licitação, torna ao conhecimento público, que realizará 
CONCORRÊNCIA Nº 002/2016, do tipo menor preço, conforme o seguinte:

DO OBJETIVO: Contratação de Empresa de Engenharia especializada para execução de obras 
referente a construção de cerca de 08 (oito) fios de arame farpado na Estação Experimental de 
Alagoinha em Alagoinha/PB, conforme especificações e demais elementos técnicos constantes no 
Projeto Básico e demais Anexos do Edital.

DO VALOR ESTIMADO: O valor total estimado para execução do objeto é de R$ 295.091,07 
(duzentos e noventa e cinco mil, noventa e um reais e sete centavos). 

DATA: A referida licitação será realizada no dia 18 de Julho de 2016, às 09h00min, na Sala 
da Comissão Permanente de Licitação da EMEPA/PB, localizada na BR 230 Km 13,3-Estrada de 
Cabedelo, EMATER-PB, CEP 58.109-303.

RECURSOS: A contratação desses serviços se darão com recursos financeiros do Convênio 
PAC 2009. 

INFORMAÇÕES: Cópia do Edital poderá ser adquirida no site: www.gestaounificada.pb.gov.br/
emepa/editais ou através da Comissão Especial de Licitação-CEL localizada na BR.230, Km 13,3 
CEP. 58.109-303, Estrada de Cabedelo-EMATER-PB, na Sala da CPL, de segunda a sexta das 
08h00 às 13h00, ou, ainda, pelo telefone (83)3218.8100 – ramal 244.

João Pessoa-PB, 15 de junho de 2016.
LAYSE NELYÊ MACÊDO PEDERNEIRAS

Presidente da CEL

ANULAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2016

Registro CGE Nº. 16-00415-9
OBJETO: Contratação de empresa especializada, para prestação de serviços relativos à Locação 

de Veículos Automotivos, conforme condições descritas no Termo de Referência.
Nos termos do relatório apresentado pelo Pregoeiro, e com base no § 1º do art. 49 da Lei 8.666/93 

c/c o art. 53 da Lei 9.784/99, declaro ANULADO o presente processo licitatório, bem como todos 
os atos a ele pertinentes.

João Pessoa, 16 de junho de 2016.
GEORGE VENTURA MORAIS

Diretor Presidente

AVISO DE CONVOCAÇÃO
EDITAL DA CONCORRÊNCIA N.º 06/2016

REGISTRO Nº 16-00475-4
Por Incorreção

OBJETO: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO 
FUNDAMENTAL E MÉDIO JOÃO ÚRSULO EM PEDRAS DE FOGO/PB, Regime de Execução: 
Empreitada por Preço Unitário. Tipo: Menor Preço. Valor do Edital: R$ 10,00. Local: Rua Feliciano 
Cisne, 326, no bairro de Jaguaribe, João Pessoa – Paraíba. Fone: (83) 3218–5282: E-mail: cpl.
suplan@gmail.com. Entrega das Propostas: 21 de julho de 2016 às 09h30.

João Pessoa, 16 de junho de 2016.
JOSÉ LUSMA F. SANTOS
Presidente do Certame

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS

Nos termos do julgamento da licitação do PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO nº 
007/2016, feito pela Pregoeira através do Laudo apresentado e regido pela Lei Federal nº 10.520 e 
de conformidade com a Lei Federal n.º 8.666/93, Decreto n.º 7892/13 e alterações, fica decidido a:

HOMOLOGAÇÃO
Do julgamento em favor das empresas: REJANE DALVA DA SILVA JAPIASSI – ME/CNPJ: 

11.966.359/0001-34 no valor total de R$ 18.241,50 (Dezoito mil, duzentos e quarenta e um reais 
e cinquenta centavos) e RISOMAR ONOFRE DE PAIVA/CNPJ: 08.222.560/0001-00, no valor total 
de R$ 192.741,00 (Cento e noventa e dois mil, setecentos e quarenta e um reais), pelas razões 
expostas no referido Laudo. 

Gab. Do Prefeito Municipal de São José dos Ramos - PB, 16 de junho de 2016.
Eduardo Gindre Caxias de Lima

Prefeito Constitucional

ADJUDICAÇÃO
Nos termos do Laudo apresentado pelo Pregoeiro, quando do julgamento do PREGÃO PRE-

SENCIAL REGISTRO DE PREÇO N.º 007/2016, ADJUDICAMOS a Presente Licitação para as 
empresas: REJANE DALVA DA SILVA JAPIASSI – ME/CNPJ: 11.966.359/0001-34 no valor total 
de R$ 18.241,50 (Dezoito mil, duzentos e quarenta e um reais e cinquenta centavos) e RISOMAR 
ONOFRE DE PAIVA/CNPJ: 08.222.560/0001-00, no valor total de R$ 192.741,00 (Cento e noventa 
e dois mil, setecentos e quarenta e um reais).

Gab. Do Prefeito Municipal de São José dos Ramos - PB, 16 de junho de 2016.
Angelina Lourenço de Melo

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N.º. 00005/2016
Objeto: Execução dos serviços de continuação da construção do centro de tecelagem (galpão 

industrial, PB 356 km 14) no município de Pedra Branca-PB. 
Vencedora: 
- ITAJUNSATA ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI – EPP, CNPJ nº 19.164.496/0001-67, 

vencedora com o valor global de R$ 158.830,47 (cento e cinquenta e oito mil, oitocentos e trinta 
reais e quarenta e sete centavos).

Após análise do processo, e, estando o mesmo de acordo com a Lei, HOMOLOGO, nos termos 
da Lei 8.666/93, em consequência, fica convocado os licitantes vencedores para a assinatura do 
termo de contrato, sob as penalidades da lei.

Pedra Branca-PB, 16 de junho de 2016 
Allan Feliphe Bastos de Sousa

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 000024/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro e Equipe de Apoio, sediada na rua Presidente João 

Pessoa, 391 - Centro – Pedra Branca- PB, às 13:00 horas do dia 01 de Julho de 2016, licitação na modalidade 
Pregão Presencial nº 00024/2016, do tipo menor preço por item, Objeto: Contratação dos serviços de gráfica. 
Recursos: orçamento próprio. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02. O edital encontra-se no endereço 
www.pedrabranca.pb.gov.br. Telefone: (083) 3456-1012. 

Pedra Branca - PB, 16 de junho de 2016
Braz de Souza Lins - Pregoeiro 

Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Mamanguape

EXTRATO DO CONTRATO 
Nº 029/2016

INEXIGIBILIDADE N.º 005/2016
OBJETO:  CONTRATAÇÃO DE BANDA PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO NA TRADICIO-

NAL FESTA DE SANTO ANTÔNIO NO DISTRITO DE JUREMA NO MUNICÍPIO DE MAMANGUAPE COM 
DURAÇÃO DE 01H00 (UMA HORA).

CONTRATADO: JORDÃO SOUZA DE OLIVEIRA - ME 
CNPJ: 19.694.997/0001-55
PRAZO: 18/06/2016
VALOR TOTAL: R$ 5.700,00 (cinco mil e setecentos reais).
Cujos Recursos serão provenientes na dotação: 0206 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA – 1339204172.027 

– MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO – 3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS PESSOA JURIDICA. 

Mamanguape, 09 de junho de 2016.
EDUARDO CARNEIRO DE BRITO

Prefeito
CONTRATANTE

Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Mamanguape

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
(INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 005/2016)

OBJETO: Contratação de banda para apresentação de show artístico na tradicional festa de Santo Antônio 
no Distrito de Jurema no Município de Mamanguape, com duração de 01h00 (uma hora).

CONTRATADO:
JORDÃO SOUZA DE OLIVEIRA-ME
G3 PROMOÇÕES E EVENTOS
CNPJ: 19.694.997/0001-55
Valor: R$ 5.700,00 (cindo mil e setecentos reais)
Período contratação: parcela única   
FUNDAMENTO LEGAL: Lei n.º 8.666/93 Art. 25, Inciso III e suas alterações posteriores.
RATIFICO E ADJUDICO nos termos do artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93 a Inexigibilidade de Licitação 

nº 005/2016, em conformidade com o parecer técnico emanado pela Comissão Permanente de Licitação no 
dia 09 de junho de 2016. 

Mamanguape, PB – 09 de junho de 2016.
EDUARDO CARNEIRO DE BRITO

Prefeito de Mamanguape - PB
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 00019/2016
A Prefeitura Municipal de Alagoa Grande, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna público 

que realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N.º 00019/2016, DO TIPO MENOR 
PREÇO ITEM, exclusivo para ME e EPP, objetivando a contratação de serviços de realização de 
viagens interurbanas tipo táxi, para atender as necessidades de diversas Secretarias do Município 
de Alagoa Grande, no dia 30/06/2016 às 9:00 horas, na Sala de Licitações deste Órgão, situada á 
Rua Cônego Firmino Cavalcante, s/n – Centro – Alagoa Grande - PB.

O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas. Informações pelo telefone: (0xx83) 3273-2687, e-mail: 
setordelicitacaoag@gmail.com, até o dia 29/06/2016.

Alagoa Grande(PB), 16 de junho de 2016.
ANTONIO SOARES DE LIMA

PREGOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de Móveis e Equipamentos Médicos 
Hospitalares para uso das diversas Unidades Básicas de Saúde do Município de Natuba.

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00012/2016.
DOTAÇÃO: 10.302.0084.1.25 - Aquisição de Mobiliários e Equipamentos 4.4.90.52.00 - Equipa-

mentos e Material Permanente 10.302.0084.1.026 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal 
de Saúde 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Natuba e:
CT Nº 00028/2016 - 02.06.16 - EDILANE DA COSTA CARVALHO - ME - R$ 18.455,00
CT Nº 00029/2016 - 02.06.16 - ORTOSHOP COMÉRCIO LTDA - R$ 12.007,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2016
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00012/2016, que objetiva: Contratação de empresa 
para fornecimento de Móveis e Equipamentos Médicos Hospitalares para uso das diversas Unidades 
Básicas de Saúde do Município de Natuba; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
em favor de: EDILANE DA COSTA CARVALHO - ME - R$ 18.455,00; ORTOSHOP COMÉRCIO 
LTDA - R$ 12.007,64.

Natuba - PB, 01 de Junho de 2016
JOSÉ LINS DA SILVA FILHO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2016
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na 

Rua Presidente Epitácio Pessoa, 209 - Centro - Natuba - PB, às 09:00 horas do dia 05 de Julho 
de 2016, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Contratação de empresa do 
ramo de engenharia para execução dos serviços de drenagem em diversas ruas deste Município 
de Natuba. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 
e suas alterações posteriores. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3397-1042. Email: natubalicitacao@gmail.com
Natuba - PB, 16 de Junho de 2016

MÉRCIA KALINE DOS SANTOS
Presidenta da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Raimundo Silva, 302 - Centro - Passagem - PB, às 08:00 horas do dia 01 de Julho de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Material de Construção Civil. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (83) 34783001.
Passagem - PB, 13 de Maio de 2016

ALESSANDRO FERREIRA SILVA
Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Raimundo Silva, 302 - Centro - Passagem - PB, às 09:30 horas do dia 01 de Julho de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa para execução 
de curso de capacitação para a Secretaria de Educação e Saúde. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (83) 34783001.
Passagem - PB, 15 de Junho de 2016

ALESSANDRO FERREIRA SILVA
Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Raimundo Silva, 302 - Centro - Passagem - PB, às 10:30 horas do dia 01 de Julho de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de material de informática 
e equipamentos permanentes. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (83) 34783001.

Passagem - PB, 15 de Junho de 2016
ALESSANDRO FERREIRA SILVA 

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00039/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Avenida Joaquim Cavalcante de Morais, 96 - Centro - Remigio - PB, às 14:00 horas do dia 05 de 
Julho de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: SERVIÇO DE 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE PALCO, FECHAMENTO, 
GRADE E BANHEIROS. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 001461. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 33641631.
Email: LICITACOESREMIGIO@GMAIL.COM
Edital: LICITACOES.REMIGIO.PB.GOV.BR

Remigio - PB, 13 de Junho de 2016
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS - Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS
AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 33/2016

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para prestação de serviços de protesista para atender as 
atividades do Programa de Saúde Bucal do município. Data e Local, às 09:00 horas do dia 04/07/2016, 
na sala de Reuniões da CPL, Rua Projetadas, S/N - Centro - São Domingos - PB.

São Domingos - PB, 16 de Junho de 2016.
Eudes Leite de Sá Júnior.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 35/2016

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para a aquisição de equipamentos e materiais permanentes, 
destinados a Posto e Unidade Básica de Saúde do Município. Data e Local, às 09:00 horas do 
dia 30/06/2016, na sala de Reuniões da CPL, Rua Ana Gomes do Nascimento, 60 - Centro - São 
Francisco - PB. Portal da Transparência:http://www.saofrancisco.pb.gov.br.

São Francisco - PB, 16 de Junho de 2016
LUIS MAGNO BERNARDO ABRANTES

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS

CONVOCAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 60016/2016
A Prefeitura Municipal de Cajazeiras, através de sua Pregoeira Oficial, CONVOCAas empresas 

vencedoras PREGÃO PRESENCIAL Nº 60016/2016: BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR 
E LAB. N. S. DA CONC. LTDA, CNPJ Nº 07.936.090/0001-76; CRALAB PRODUTOS LABORA-
TORIAIS JOSE INACIO DE OLIVEIRA FILHO, CNPJ Nº 09.632.818/0001-00; CRM COMERCIAL 
LTDA, CNPJ Nº 04.679.119/0001-93; DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MED E EQUIP LTDA, 
CNPJ Nº 04.064.641/0001-60; LA DALLA PORTA JUNIOR, CNPJ Nº 11.145.401/0001-56; LARMED 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. MED. HOSP. LTDA, CNPJ Nº 10.831.701/0001-26; 
MED FARMACY HOSPITALAR KTDA, CNPJ Nº 10.806.118/0001-65; NNMED DISTRIBUIÇÃO, 
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS, CNPJ Nº 15.218.561/0001-39; TECNO-
CENTER MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ Nº 06.948.769/0001-12, para 
assinarem a Ata de Registro de Preços do referente pregão, que se encontra disponível no Setor 
de Licitações,situado na Rua Coronel Juvencio Carneiro, 253 - Centro - Cajazeiras - PB,no prazo 
de 03 (três) dias úteis, sob pena das sanções cabíveis.

Cajazeiras - PB, 16 de junho de 2016.
DENYZE GONSALO FURTADO 

Pregoeira Oficial
Governo Municipal

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TIGRE
Gabinete do Chefe do Poder Executivo

 Portaria PMSJT/GCPE n.º. 016/2016.
 O Prefeito Constitucional do Município de São João do Tigre (PB), no uso de suas legais 

atribuições (...) RESOLVE: Art. 1º Prorrogar, por mais 60 (sessenta) dias o prazo para conclusão 
do Processo Administrativo – PAD 0001/2016, instaurado por meio da Portaria PMSJT/GCPE n.º. 
011/2016, de 11/04/2016, publicada no DOE PB do dia 14/04/2016 (...). São João do Tigre (PB), 
em 3 de Junho do ano 2016.

José Maucélio Barbosa
PREFEITO

PREFEITURAMUNICIPAL DE AGUIAR
INEXIGIBILIDADE Nº  00004/2016

TERMO DE RATIFICAÇÃO 
RATIFICO o Parecer da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Aguiar, 

no processo de inexigibilidade nº 00004/2016, concordando com a inexigibilidade de licitação e 
determinando a contratação com a empresa GM7 EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA, com apre-
sentação da BANDA GATINHA MANHOSA, pelo valor de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais). E 
de acordo com o parecer jurídico de 07 de julho de 2016, fundamentando o presente processo no 
artigo 25, inciso III da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.

Aguiar, 16 de junho de 2016.
Manoel Batista Guedes Filho

Prefeito

PREFEITURAMUNICIPAL DE AGUIAR
INEXIGIBILIDADE Nº  00005/2016

TERMO DE RATIFICAÇÃO 
RATIFICO o Parecer da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Aguiar, 

no processo de inexigibilidade nº 00005/2016, concordando com a inexigibilidade de licitação e 
determinando a contratação com a empresa ROBERTO MOURA DO NASCIMENTO ME, com 
apresentação de JOÃO LIMA E FORRÓ NO ESTILO, pelo valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). E 
de acordo com o parecer jurídico de 07 de julho de 2016, fundamentando o presente processo no 
artigo 25, inciso III da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.

Aguiar, 16 de junho de 2016.
Manoel Batista Guedes Filho

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
AVISO DE RATIFICAÇÃO

RATIFICO, nos termos do art. 25, inciso III, c/c o “caput” do art. 26, ambos da Lei Federal nº 
8.666/93 e alterações posteriores, a situação de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO de nº 00007/2016, 
para a contratação do Artista AMAZAN, para animar as festividades do XXVIII João Pedro do mu-
nicípio de Pedra Branca no dia 15 de Julho de 2016, através da empresa JOSE AMAZAN SILVA 
- ME – CNPJ Nº 04.235.094/0001-39, no valor global de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a ser pago de 
forma avista, conforme constar do respectivo contrato de prestação de serviços.

Pedra Branca-PB, 16 de junho de 2016.
Allan Feliphe Bastos de Sousa

Prefeito Municipal

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00036/2016
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Augusto Luna, 45 - Centro - Jacaraú - PB, às 13:00 horas do dia 01 de Julho de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempresas, 
Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, visando formar Sistema de Registro de Preços para 
contratações futuras, para: Aquisição de medicamentos diversos, destinado a Secretaria de Saúde 
deste município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº 0001/2007. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 32951880.
Jacaraú - PB, 16 de Junho de 2016

ANA RAQUEL FREIRE DE MENDONÇA - Pregoeira Oficial
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO 
AVISO DE RESULTADO

A Secretaria de Educação e Cultura do município de João Pessoa através da Pregoeira torna 
público para conhecimento dos interessados, que a Licitação na modalidade Pregão Eletrônico SRP 
de nº 09003/16, realizada no dia 13 de junho de 2016 às 09:30h, que teve como objeto Sistema de 
Registro de Preços para eventual Contratação de empresa especializada na Confecção de Placas 
em Aço Inox para Escolas, Creis e Prédios Administrativos da SEDEC, teve o item 01 declarado 
FRACASSADO, tendo em vista que nenhum dos participantes alcançou o preço de mercado 
estipulado no processo.

João Pessoa, 15 de junho de 2016.
Gláucia Kaline A. da Fonseca Carvalho

Pregoeira/SEDEC

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO 
AVISO DE RESULTADO

A Secretaria de Educação e Cultura do município de João Pessoa através da Pregoeira torna 
público para conhecimento dos interessados, que a Licitação na modalidade Pregão Eletrônico SRP 
de nº 09002/16, realizada no dia 10 de junho de 2016 às 11:30h, que teve como objeto Sistema de 
Registro de Preços para eventual aquisição de papel braile e bobina papel sulfite para as Escolas, 
Crei’s e Assessoria Técnica de Engenharia da SEDEC, teve o item 01 declarado FRACASSADO, 
tendo em vista que nenhum dos participantes alcançou o preço de mercado estipulado no processo, 
bem como não apresentaram a documentação exigida no instrumento convocatório. Em relação ao 
item 02, o mesmo foi declarado DESERTO por não acudirem interessados em participar da licitação.

João Pessoa, 16 de junho de 2016.
Gláucia Kaline A. da Fonseca Carvalho

Pregoeira/SEDEC

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA 

PREGÃO PRESENCIAL nº 04-014-2016
A Prefeitura Municipal de João Pessoa através do Pregoeiro, devidamente autorizado pela Portaria 

nº 1.763 de 16 de agosto de 2011, torna público para conhecimento dos interessados que o Pregão 
Eletrônico nº 04-014-2016, Processos Licitatórios nºs: 2016/023713 da SEMAM; 2016/025336 da 
SEMHAB; 2016/012836 da SEREM; 2016/023763 do IPM; 2016/024251 da SECOM; 2016/041252 do 
GAPRE; 2016/024801 da SEPPM; 2016/033368 da PGM; 2016/041653 da SETUR; e 2016/045112 
da SEAD, do tipo MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO (EQUIVALENTE AO MENOR VALOR), 
objetivando o SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E 
INTERNACIONAIS E TERRESTRES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SE-
CRETARIAS, com abertura prevista para o último dia 08/06/2016, foi declarada FRACASSADA em 
razão da inabilitação de todas as licitantes. Maiores informações na sala da COPEL, situada na Av. 
Diógenes Chianca, 1777, Água Fria, João Pessoa-PB ou pelo Fone: (083) 3218-9005.

João Pessoa, 16 de junho de 2016.
Manoel Taigy de Q. Mello Neto

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 04.021/2016 
PROCESSO Nº 2015/117603 da SEMAM
DATA DE ABERTURA: 01/07/2016 - ÀS 08:15h - Horário de Brasília. 
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE RAÇÃO 

PARA OS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CÂMARA (BICA).
A Prefeitura Municipal de João Pessoa através do Pregoeiro, devidamente autorizado pela 

Portaria nº. 623 de 02 de maio de 2014 torna público, que fará realizar a Licitação na modalidade 
Pregão Eletrônico SRP, sob o critério de menor preço por lote. O Edital ficará à disposição dos 
interessados no prazo prescrito na legislação pertinente, no site www.licitacoes-e.com.br, sob o 
número da licitação 633811. SUPORTE LEGAL: Lei Federal nº. 10.520/02, regulamentada pelos 
Decretos Municipal nº 4.985/03 e 5.716/06, Decreto 7.884/2013, Lei Federal 8.666/93 e suas 
alterações posteriores, Decreto Federal nº. 5.450/2005, e Lei Complementar nº. 123/06 e 147/14. 
Fonte de Recursos: Ordinários. Consultas com o Pregoeiro e sua equipe de apoio, no endereço 
Av: Diógenes Chianca, 1777-Água Fria - João Pessoa/PB, no Fone: 83. 3218-9005 ou pelo e-mail: 
licitacaojp@gmail.com ou sead.copel@joaopessoa.pb.gov.br.

João Pessoa, 16 de junho de 2016
Dalpes Silveira de Souza

Pregoeiro da COPEL/SEAD

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 04.022/2016 
PROCESSO Nº 2015/043220 da SEMHAB; 2015/101516 da SEDES
DATA DE ABERTURA: 04/07/2016 - ÀS 08:30h - Horário de Brasília. 
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EM-

PRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CABINES SANITÁ-
RIAS PARA DEFICIENTES FISICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMHAB E SEDES.

A Prefeitura Municipal de João Pessoa através do Pregoeiro, devidamente autorizado pela 
Portaria nº. 623 de 02 de maio de 2014 torna público, que fará realizar a Licitação na modalidade 
Pregão Eletrônico SRP, sob o critério de menor preço por lote. O Edital ficará à disposição dos 
interessados no prazo prescrito na legislação pertinente, no site www.licitacoes-e.com.br, sob o 
número da licitação 633800. SUPORTE LEGAL: Lei Federal nº. 10.520/02, regulamentada pelos 
Decretos Municipal nº 4.985/03 e 5.716/06, Decreto 7.884/2013, Lei Federal 8.666/93 e suas 
alterações posteriores, Decreto Federal nº. 5.450/2005, e Lei Complementar nº. 123/06 e 147/14. 
Fonte de Recursos: Ordinários. Consultas com o Pregoeiro e sua equipe de apoio, no endereço 
Av: Diógenes Chianca, 1777-Água Fria - João Pessoa/PB, no Fone: 83. 3218-9005 ou pelo e-mail: 
licitacaojp@gmail.com ou sead.copel@joaopessoa.pb.gov.br.

João Pessoa, 16 de junho de 2016
DALPES SILVEIRA DE SOUZA

Pregoeiro da COPEL/SEAD

ESTADO DA PARA ÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE SAÚDE
AVISO DE RETIFICAÇÃO DE ANEXO DE EDITAL

PROCESSO Nº 19.487/2015 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.046/2016
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E 

INSUMOS DE LABORATÓRIO PARA O INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS.
A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através de sua Pregoeira Oficial, Sra. 

Ticiana Hercilia Chaves Cavalcanti, torna público, para conhecimento dos interessados, que foi 
efetuada modificação formal no edital, de acordo com despacho da Coordenação de Laboratório 
do ICV, no sentido de retificar as exigências complementares do lote 02 no Anexo II do instrumento 
convocatório, onde se lê: Analisador de gases compacto e leve com no mínimo 10kg; leia-se: Ana-
lisador de gases compacto e leve com no máximo 10kg. Consultas com a Pregoeira e sua equipe 
de apoio, no endereço acima, no HORÁRIO ÚNICO de 08:00 às 14:00 h. Fone: 83. 3214-7937, 
e-mail: cel.smsjp@gmail.com. 

João Pessoa, 16 de Junho de 2016
Ticiana Hercilia Chaves Cavalcanti

Pregoeira da CSL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

ERRATA DE CORREÇÃO DO ITEM 8.3.1 DO EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS Nº 0001/2016
Na publicação do Edital da Tomada de Preços 00001/2016, que objetiva: Contratação de empresa 

para construção de Escola Núcleo 3 - Divinópolis - Cajazeiras -PB, com 06 (seis) salas, processo 
23400008739201466, ID 101744, TC 29821, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educa-
ção; que teve o aviso publicado no Diário Oficial da Paraíba no dia 15/06/2016, e o respectivo edital 
publicado no site http://transparencia.cajazeiras.pb.gov.br/editais/ ONDE SE LÊ NO EDITAL: 8.3.1. 
Comprovação de garantia que o licitante prestará, até 16/06/2016; LEIA-SE: “8.3.1. Comprovação 
de garantia que o licitante prestará, até 27/06/2016”.

Cajazeiras - PB, 16 de Junho de 2016
FRANCISCA DENISE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA - Prefeita

                                                                                                                                                                                   
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO

Secretaria Municipal de Administração
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

INSTRUMENTO: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 06131/2015 PARTES: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO e a empresa FRANCISCO A PEREIRA JÚNIOR - ME. OBJETO 
CONTRATUAL: REGISTRO DE PREÇOS EM ATA PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE 
LIMPEZA, de forma parcelada, para suprir as necessidades da Prefeitura Municipal De Juazeirinho, 
através das suas secretarias. OBJETO DO ADITIVO: Constitui objeto o a prorrogação do prazo 
de vigência de 90 (Noventa) dias no contrato acima mencionado, com vigência de 29 de Abril de 
2016 a 29 de Julho de 2016, a partir da assinatura do presente Aditivo. FUNDAMENTAÇÃO: este 
Termo Aditivo, com base na Cláusula Sexta do Contrato Inicial e em conformidade com o Inciso 
II do Parágrafo 1º do Art. 57 da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores. JONILTON 
FERNANDES CORDEIRO – Prefeito Constitucional - Juazeirinho – PB.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

EXTRATO DE CONTRATO 
Instrumento: Contrato nº. 09039/2016;
Objeto: Aquisição de Botijões de Gás com GLP 13KG – P13, destinados às Escolas, Creis da 

Rede Pública Municipal de Ensino e Setores Aministrativos da Secretaria de Educação.
Partes: Secretaria de Educação e Cultura do Município de João Pessoa e a SOS GÁS LTDA;
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 2015/001126, PREGÃO PRESENCIAL Nº. 09015/2015;
Signatários: Sra. Edilma Ferreira da Costa, pela Secretaria de Educação e Cultura, e o Sr. Arthur 

Gustavo Vaz Tolentino, pela empresa SOS GÁS LTDA; 
Recursos Financeiros: 
Classificação: 10.102.12.306.5200.2514
Natureza: 3.3.90.30/00;
Fonte: 00 - Recursos Ordinários; 
Vigência: até o final do exercício financeiro de 2016.
Valor Global: R$ 123.475,00 (cento e vinte e três mil, quatrocentos e setenta e cinco reais).

João Pessoa, 09 de junho de 2016.
Edilma Ferreira da Costa

Secretária de Educação e Cultura

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016
A Prefeita do Município de MONTEIRO, no uso de suas atribuições legais faz saber que, fará 

Concurso Público de Provas para todos os cargos, e de Provas e Títulos para os cargos do Grupo 
II, de provimento efetivo. O Edital contendo todas as informações encontra-se a disposição dos 
interessados no quadro de avisos da Prefeitura Municipal de Monteiro e no site www.conpass.
com.br. Monteiro, 16 de Junho de 2016 – Ednacé Alves Silvestre Henrique – Prefeita Municipal.    

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa para a execução de obra de um Centro de Assistencia 

Psicossocial Tipo AD III.
FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 60006/2016.
DOTAÇÃO: 10.303.1019.1037 CONST. E REFORMA DE CENTROS DE ATENÇÃO PSICOS-

SOCIAL - CAPS 44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES 003 - SUS 008 - FUS
VIGÊNCIA: 7 (sete) meses
PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Cajazeiras e:
CT Nº 60046/2016 - 16.06.16 - NSEG CONSTRUÇÕES EIRELI - R$ 1.140.219,05

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TERMO DE RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

PROCESSO Nº 20.365/2015
ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.003/2016

OBJETO: AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL.
Com base nas informações constantes no Processo em referência, Através de Adesão à Ata de 

Registro de Preços nº 0036/2016 oriunda do Processo nº 19.000.024195.2015 referente ao Pregão 
Presencial nº 411/2015 da Secretaria de Estado da Administração da Paraíba, de acordo com o Re-
latório emitido pela Comissão de Licitação da SMS, abalizado pelo Parecer da Assessoria Jurídica, 
e em cumprimento aos termos do Artigo 43, Inciso VI, da Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores, 
acolho o Relatório, RATIFICO e ADJUDICO a contratação em favor da empresa: PLATINA MINERAL 
LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº. 03.977.181/0001-07, Item 01 pelo valor total de R$ 268.200,00 
(Duzentos e sessenta e oito mil e duzentos reais), para a aquisição em referência, fundamentada 
no Art. 8º, do Decreto Federal nº 3.931/2001 e no Art. 9º do Decreto Municipal nº 5.717/2006, e, em 
conseqüência, fica convocada a proponente para assinatura do instrumento de contrato, nos termos 
do Art. 64, caput, do citado diploma legal, sob as penalidades da lei. 

João Pessoa, 14 de Junho de 2016.
Adalberto Fulgêncio dos Santos Junior

Secretário de Saúde

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2016
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Major José Fernandes, 146 - Centro - Uiraúna - PB, às 08:30 horas do dia 06 de Julho de 2016, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa para 
execução de obra de Pavimentação em Paralelepípedos nas Ruas Maria de Fatima e Marizete 
Fernandes no Município de Uiraúna/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente e CONTRATO 
REPASSE Nº 1029.383-98/2016 - MINISTERIO DAS CIDADES. Fundamento legal: Lei Federal nº 
8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 35342808.
Uiraúna - PB, 16 de Junho de 2016

FRANCISCO FRANCESNILDO ALMEIDA DA SILVA - Presidente da Comissão
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFETURA MUNICIPAL DE ITATUBA

COMUNICADO – CONTINUIDADE DOS TRABALHOS 
TOMADA DE PREÇOS Nº 00006/2016
A CPL convoca os interessados para dar prosseguimento aos trabalhos referentea TOMADA DE 

PREÇOS Nº 0006/2016, que objetiva: Contratação de empresa especializada e construção civil para, 
execução dos serviços de restauração dos prédios de três Escolas localizadas na Zona Rural e Zona 
Urbana deste Município, cuja sessão publicada será realizada no dia 23 de Junho de 2016 às 13h00min 
horas, no mesmo local anteriormente divulgado. Informações: no horário das 08:00 as 14:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado.Telefone: (083) 3398-1020.Email: pmitatuba_adm@hotmail.com

Itatuba - PB, 09 deJunho de 2016
CARLOS ALBERTO MARTINS VERÍSSIMO - Presidente da Comissão

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2016
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Governador Dorgival Terceiro Neto, 363 - Centro - Taperoá - PB, às 11:30 horas do dia 04 de Julho 
de 2016, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO À PARALELEPÍPEDOS EM 
DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ - PB, CONFORME CONVÊNIO Nº 828934/2016 
FIRMADO COM O MINISTÉRIO DAS CIDADES.. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fun-
damento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no horário das 
08:00 as 11:30 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3463-2924.
Taperoá - PB, 13 de Junho de 2016

HERICK FABRICIO LIMA TRAJANO - Presidente da Comissão
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2016
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Governador Dorgival Terceiro Neto, 363 - Centro - Taperoá - PB, às 16:00 horas do dia 04 de Julho 
de 2016, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO À PARALELEPÍPEDOS EM 
DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ - PB, CONFORME CONVÊNIO Nº 818921/2015 
FIRMADO COM O MINISTÉRIO DAS CIDADES.. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fun-
damento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no horário das 
08:00 as 11:30 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3463-2924.
Taperoá - PB, 13 de Junho de 2016

HERICK FABRICIO LIMA TRAJANO - Presidente da Comissão 
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2016
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Governador Dorgival Terceiro Neto, 363 - Centro - Taperoá - PB, às 08:00 horas do dia 04 de Julho 
de 2016, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA (CENTRO 
DE ARTESANATO) NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ - PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no horário 
das 08:00 as 11:30 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3463-2924.
Taperoá - PB, 13 de Junho de 2016

HERICK FABRICIO LIMA TRAJANO - Presidente da Comissão
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE SAÚDE
AVISO DE ADIAMENTO DE SESSÃO

PROCESSO Nº 14.513/2015 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.044/2016
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALI-

MENTÍCIOS.
A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através da Pregoeira Oficial, Srª Juliana 

Pereira de Lima, nomeada pela Portaria nº 363/2016, vem por meio deste, tornar público, o adiamento 
da sessão que estava prevista para o dia 16/06/2016 às 08:30hs, para o dia 01/07/2016 às 08:30hs, 
considerando problemas técnicos operacionais com relação a publicação no Portal Gestor do Tribunal 
de Contas da Paraíba. O Edital permanecerá sem alterações e à disposição dos interessados no prazo 
prescrito na legislação pertinente, no site www.licitacoes-e.com.br, sob o mesmo número da licitação 
– CHAVE: 632155. Consultas com a Pregoeira e sua equipe de apoio, no endereço acima, no HORÁ-
RIO ÚNICO de 08:00h as 14:00hs pelo Fone:(83) 3214-7937 ou pelo e-mail cel.smsjp@gmail.com.

João Pessoa, 16 de Junho de 2016. 
Juliana Pereira de Lima 

Pregoeira / Presidente da CSL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE SAÚDE
AVISO DE ADIAMENTO DE SESSÃO

PROCESSO Nº 13.185/2015 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.052/2016
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO 

HOSPITALAR – SONDAS
A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através da Pregoeira Oficial, Srª Juliana 

Pereira de Lima, nomeada pela Portaria nº 363/2016, vem por meio deste, tornar público, o adia-
mento da sessão que estava prevista para o dia 16/06/2016 às 08:30hs, para o dia 04/07/2016 
às 08:30hs, considerando problemas técnicos operacionais com relação a publicação no Portal 
Gestor do Tribunal de Contas da Paraíba. O novo Edital com as novas datas estará à disposição 
dos interessados no prazo prescrito na legislação pertinente, no site www.licitacoes-e.com.br, sob 
o novo número da licitação – CHAVE: 633976. Consultas com a Pregoeira e sua equipe de apoio, 
no endereço acima, no HORÁRIO ÚNICO de 08:00h as 14:00hs pelo Fone:(83) 3214-7937 ou pelo 
e-mail cel.smsjp@gmail.com.

João Pessoa, 16 de Junho de 2016. 
Juliana Pereira de Lima 

Pregoeira / Presidente da CSL
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO

CONVOCAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS Nº 0005/2015
OBJETO: Contratação de empresa especializada em construção civil, para construção de uma 

quadra coberta - Padrão do FNDE, neste município. O Prefeito Constitucional do Município de 
Marcação - PB, no uso de suas atribuições legais convoca o comparecimento da seguinte empresa: 
POTIGUARA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME, para retomar a execução da obra, conforme 
contrato n.° 00012/2016, datado no dia 21.01.2016 e ordem de serviços emitida no 21.01.2016, para 
que no prazo de 05 (cinco) dias úteis da publicação na empresa oficial, a mesma retome a referida 
obra. Caso a mesma não retome a execução da obra dentro dos prazos estabelecidos, implicará na 
sua RESCISÃO UNILATERAL, como também será sujeita as penalidades previstas em lei, conforme 
a Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no horário das 08:00 às 12:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 36251111.
Email: lfluanfabricio@gmail.com

Marcação - PB, 15 de Junho de 2016
Adriano de Oliveira Barreto- Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. 

Duque de Caxias, S/N - Centro - Cabedelo - PB, às 09:00 horas do dia 30 de Junho de 2016, licita-
ção modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempresas, 
Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA REALI-
ZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE SAÚDE / EXAMES POR IMAGEM 
(PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP). Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 08/13. Informações: no horário das 08:00 as 
14:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3250-3120. / Email: sescab.licitacao@cabedelo.pb.gov.br
Edital no link: http://www.cabedelo.pb.gov.br/transparencia/transparencia_editais.asp

Cabedelo - PB, 16 de Junho de 2016
VINA LÚCIA CARVALHO RIBEIRO - Pregoeiro Oficial 

 
ESTADO DA PARAÍBA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. 

Duque de Caxias, S/N - Centro - Cabedelo - PB, às 11:00 horas do dia 30 de Junho de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA 
REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE SAÚDE / EXAMES POR 
IMAGEM (AMPLA PARTICIPAÇÃO). Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 08/13. Informações: no horário das 08:00 as 14:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3250-3120.
Telefone: (083) 3250-3120. / Email: sescab.licitacao@cabedelo.pb.gov.br
Edital no link: http://www.cabedelo.pb.gov.br/transparencia/transparencia_editais.asp

Cabedelo - PB, 16 de Junho de 2016
VINA LÚCIA CARVALHO RIBEIRO - Pregoeiro Oficial  

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00035/2016
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Augusto Luna, 45 - Centro - Jacaraú - PB, às 10:00 horas do dia 01 de Julho de 2016, licitação moda-
lidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempresas, Empresas 
de Pequeno Porte e Equiparados, visando formar Sistema de Registro de Preços para contratações 
futuras, para: Aquisição de materiais odontológicos diversos, destinado a Secretaria de Saúde deste 
município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e 
Decreto Municipal nº 0001/2007. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado.

Telefone: (083) 32951880.
Jacaraú - PB, 16 de Junho de 2016

ANA RAQUEL FREIRE DE MENDONÇA - Pregoeira Oficial
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Adriana Pereira Lima - ME CNPJ 19.862.058/0001-72 torna público que recebeu da SEMAM - Se-
cretaria de Meio Ambiente a Licença  de Operação nº 319/2016, situada  na  Av. Nossa Senhora dos 
navegantes, 574. Tambáu. João Pessoa-PB. CEP: 58039-110

ANTONIO CHAVES CABRAL – CNPJ/CPF Nº 282.055.614-00. Torna público que a SUDEMA - Su-
perintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação n° 1148/2016 em 
João Pessoa, 17 de maio de 2016 - Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Criação de frangos para corte 
em 03 galpões – Na(o) Fazenda Gameleira, S/N, zona rural  Município: Capim – UF: PB. Processo: 
2016-002893/TEC/LO-2119 

A CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA – CNPJ Nº 00.779.059/0001-20, torna público que a SUDEMA 
– Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Autorização Ambiental nº 1337/2016 
em João Pessoa, 9 de junho de 2016 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de USINA DE ASFÁLTO 
MÓVEL no município de CONCEIÇÃO-PB, no SÍTIO CAPOEIRA, ZONA RURAL – MUNICÍPIO DE 
CONCEIÇÃO/PB. Processo: 2016-002703/TEC/AA-3748.

A CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA – CNPJ Nº 00.779.059/0001-20, torna público que a SUDEMA 
– Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Autorização Ambiental nº 1338/2016 
em João Pessoa, 9 de junho de 2016 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de BRITADOR MÓVEL EM 
USINA DE ASFÁLTO no município de CONCEIÇÃO-PB, noSÍTIO ALAGOINHA, S/N, ZONA RURAL – 
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO/PB. Processo: 2016-002705/TEC/AA-3749.

GERALDO ANTONIO CAVALCANTI DE MORAIS SOBRINHO– CNPJ/CPF Nº 166.221.114-72. Torna 
público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de 
Operação n° 1349/2016 em João Pessoa, 09 de junho de 2016 - Prazo: 1095 dias. Para a atividade 
de: Cultivo de Cana-de-açúcar irrigada, fertirrigada e de sequeiro, nas fazendas: Marco João I (muni-
cípio de Lucena/PB); Marco João II(município de Santa Rita/PB); Faz. Miriri(município de Santa Rita/
PB);  Faz. Miriri(município de Cruz do Espírito Santo/PB) e Fazenda Miriri do Jordão(município de 
Sapé/PB) – Na(o) Complexo Fazendário Miriri.Zona Rural, Município:Santa Rita – UF: PB. Processo: 
2016-002883/TEC/LO-2115 

GRIFF OTICA LTDA ME – CNPJ/CPF Nº 06.128.358/0001-80. Torna publico que a SUDEMA – Superin-
tendência de Administração do Meio Ambiente, EMITIU  a Licença de Operação  Nº 777/2015, em João 
Pessoa 04 de maio de 2015, prazo de 730 dias para atividades de: PUBLICIDADE VOLANTE; FIAT/
UNO MILLE WAY ECON, PLACA – OFA-9388/PB, Na (o) RUA MANOEL MOTA - 494 Município:PATOS/
PB. PROCESSO Nº  2015-002211/TEC/LO-9723.
 
JOSÉ IVANILDO CAVALCANTI DE MORAIS FILHO – CNPJ/CPF Nº 333.576.414-53. Torna público 
que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação 
n° 1147/2016 em João Pessoa, 17 de maio de 2016 - Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Cultivo de 
Cana-de-açúcar irrigada, fertirrigada e de sequeiro, nas fazendas Miriri (Sapé), Santa Luzia (Cruz do 
Espírito Santo), Pé-de-Peru (Rio Tinto) e Rio Jordão I e II (Capim) – Na(o) Complexo Fazendário Miriri. 
Município: Sapé – UF: PB. Processo: 2016-002334/TEC/LO-1960 

CIAN – CONSTRUÇÃO, IMOBILIARIA E AGROPECUARIA LTDA – CNPJ/CPF Nº 08.666.091/0001-
00. Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a 
Licença de Instalação nº 1280/2016 em João Pessoa, 1 de junho de 2016 – Prazo: 730 dias. Para a 
atividade de: Loteamento residencial com 801 lotes com área a ser construída de 41,4206 ha. Na(o) 
RUA VALDEMAR GALDINO NAZIAZENO – S/N  Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 
2015-006804/TEC/LI-4470.

AMANDA MAQUEX FERNANDES NÓBREGA – CNPJ/CPF Nº 085.550.404-85. Torna público que a 
SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 
1371/2016 em João Pessoa, 4 de junho de 2016 – Prazo: 725 dias. Para a atividade de: EDIFICAÇÃO 
MULTIFAMILIAR COM 05 UNIDADES HABITACIONAIS, EM 03 PAVIMENTOS, NUMA ÁREA DE 
481,48M², Interligado ao sistema público de esgoto da Cagepa. Na(o) -  RUA EDILSON PAIVA DE 
ARAÚJO, QD 0138, LT 0136 – JARDIM CIDADE UNIVERSITÁRIA  Município: JOÃO PESSOA – UF: 
PB.  Processo: 2016-003769/TEC/LO-2387.

MADSEL MADEIREIRA SERRANA LTDA – CNPJ/CPF Nº 41.225.202/0001-19. Torna público que a 
SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 
1295/2016 em João Pessoa, 3 de Junho de 2016 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: COMERCIO 
VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO Na(o) -  AVENIDA TARGINO PEREIRA, 187, CENTRO 
Município: ARARUNA – UF: PB.  Processo: 2016-000630/TEC/LO-1558.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: Pregão Presencial nº 00044/2016. OBJETO: Contratação de empresa para pres-
tação de serviços de recapagem de pneus para atender o município de Itapororoca, conforme Termo 
de Referência. ABERTURA: 16/06/2016 as 08:30 horas.

JUSTIFICATIVA: Licitação Deserta. DATA: 16/06/2016.
CELSO DE MORAIS ANDRADE NETO

Prefeito
  

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: Pregão Presencial nº 00044/2016. OBJETO: Contratação de empresa para pres-
tação de serviços de recapagem de pneus para atender o município de Itapororoca, conforme Termo 
de Referência. ABERTURA: 16/06/2016 as 08:30 horas.

JUSTIFICATIVA: Licitação Deserta. DATA: 16/06/2016.
CELSO DE MORAIS ANDRADE NETO

Prefeito
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA
AVISO DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 16/2016-PMA

O objeto do presente Termo é a adesão a Ata de registro de preços para serviços gráficos para 
atender as demandas das secretariais deste Município, respeitados os termos do Pregão Presencial 
de nº 0016/2016 e seus anexos, gerenciado pela Prefeitura Municipal de Arara - PB, tudo em con-
formidade ao que preceitua o artigo 22º, § 1º do Decreto 7.892, de 23 de janeiro de 2013. Com base 
nas informações constantes do Processo em referência, através de Adesão a ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS do referido Pregão Presencial, em cumprimento aos termos do artigo 43, inciso VI, da Lei n° 
8.666/93 e alterações posterior e competente parecer Jurídico, HOMOLOGO e ADJUDICO o objeto, 
em favor da empresa GRÁFICA FUTURA LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 08.634.184/0001-53, 
no valor de R$ 94.987,15 (noventa e quatro mil novecentos e oitenta e sete reais e quinze centavos).

Serraria/PB, 01 de junho de 2016.
SEVERINO FERREIRA DA SILVA

Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de Empresa especializada em serviços gráficos para atender as demandas das 

secretariais deste Município. FUNDAMENTO LEGAL: Adesão a Registro de Preço nº AD00001/2016 - Ata 
de Registro de Preços nº 00016/2016, decorrente do processo licitatório modalidade Pregão Presencial 
nº 00016/2016, realizado pela Prefeitura Municipal de Arara/PB. DOTAÇÃO: Recursos: FPM, ICMS, 
TRIBUTOS, PETI, PAIF, PAB, SUS, MDE, FUNDEB, SAMU, PRO-JOVEM, BRASIL ALFABETIZADO 
e MAIS EDUCAÇÃO: 3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: até o 
final do exercício financeiro de 2016. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Serraria e: 
CT Nº 00017/2016 - 02.06.16 - GRÁFICA FUTURA LTDA - R$ 94.987,15.

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D`ÁGUA
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato prestação de serviços, de acordo com o processo de Inexigibilidade nº 
00008/2016, na forma do inciso III do Art. 25 da Lei 8.666/93 e alterações.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Olho D`água – PB.
CONTRATADA: ÁREA BADALADA EVENTOS LTDA ME.
OBJETO: Contratação de Márcio Diniz e Xamego na Varanda, para animar a festa do São João no 

dia 23 de junho do presente ano.
VALOR GLOBAL R$: 6.000,00 (seis mil reais)
PRAZO: 31.12.2016

Olho D`água  -  PB, 13  de Junho de 2016
Francisco de Assis Carvalho

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DÁGUA
HOMOLOGAÇÃO

Face ao cumprimento do Advogado, ata da Comissão de Licitação e tendo em vista a documen-
tação que instrui o Processo de nº 00008/2016, HOMOLOGO e ADJUDICO A INEXIGIBILIDADE DE 
LICITAÇÃO, pela Contratação com a empresa ÁREA BADALADA EVENTOS LTDA ME, cadastrada 
no CNPJ sob o nº 13.918.556/0001-03, com a MARCIO DINIZ E XAMEGO NA VARANDA, pelo valor 
global de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Olho D`água  - PB,  09 de Junho de 2016
Francisco de Assis Carvalho

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 60006/2016
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado o 

parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 60006/2016, que objetiva: Contratação 
de empresa para a execução de obra de um Centro de Assistencia Psicossocial Tipo AD III; HOMOLO-
GO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: NSEG CONSTRUÇÕES 
EIRELI - R$ 1.140.219,05.

Cajazeiras - PB, 16 de Junho de 2016
HENRY WITCHAEL DANTAS MOREIRA

Secretário
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00044/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria 

Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00044/2016, que objetiva: Contratação de empresa para 
prestação de serviços de recapagem de pneus para atender o município de Itapororoca, conforme 
Termo de Referência; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório: Licitação Deserta.

Itapororoca - PB, 16 de Junho de 2016
CELSO DE MORAIS ANDRADE NETO

Prefeito
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00044/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria 

Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00044/2016, que objetiva: Contratação de empresa para 
prestação de serviços de recapagem de pneus para atender o município de Itapororoca, conforme 
Termo de Referência; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório: Licitação Deserta.

Itapororoca - PB, 16 de Junho de 2016
CELSO DE MORAIS ANDRADE NETO

Prefeito
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00050/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Frei 

Damião Bozzano, 07 - Centro - Itapororoca - PB, às 08:30 horas do dia 29 de Junho de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa para prestação 
de serviços de recapagem de pneus para atender o município de Itapororoca, conforme Termo de 
Referência. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e 
Decreto Municipal nº 028/2005. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado. Telefone: (083) 32941112. Email: pmilicitacao2013@hotmail.com

Itapororoca - PB, 16 de Junho de 2016
TARCÍSIO FRANÇA DA SILVA

Pregoeiro Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 60026/2016
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Coronel Juvencio Carneiro, 253 - Centro - Cajazeiras - PB, às 10:00 horas do dia 04 de Julho de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DO 
SAMU, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS 
- PB.. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e 
Decreto Municipal nº 0009/2006. Informações: no horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado.

Telefone: (083) 3531-4383.
Cajazeiras - PB, 16 de Junho de 2016

DENYZE GONSALO FURTADO
Pregoeira Oficial

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DÁGUA

TERMO DE RATIFICAÇÃO INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO
RATIFICO o Parecer da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Olho 

D`água, no processo nº 00008/2016, concordando com a inexigibilidade de licitação e determinando 
a contratação com a empresa ÁREA BADALADA EVENTOS LTDA ME, cadastrada no CNPJ sob o nº 
13.918.556/0001-03, com a MARCIO DINIZ E XAMEGO NA VARANDA, no dia 23 de Junho,  pelo valor 
global de R$ 6.000,00 (seis mil reais).  E de acordo com o parecer jurídico, fundamentando o presente 
processo no artigo 25, inciso III da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.

Olho D`água, 09 de Junho de 2016.
Francisco de Assis Carvalho

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2016
O Pregoeiro Oficial e sua equipe de apoio, constituídos pela Portaria nº 02/2016 de 02 de Janeiro 

de 2016, da Prefeitura Municipal de Olho D´agua-PB, vem através deste aviso, tornar público para os 
interessados que, o resultado de julgamento do PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2016, cujo objeto é 
a contratação de empresa para prestação de serviços com a locação de estrutura para as festividades 
juninas nos dias 21, 22 e 23 de junho de 2016. Tendo como vencedor:

ÁREA BADALADA EVENTOS LTDA ME
VALOR GLOBAL R$ 41.010,00 (quarenta e um mil e dez reais)

Olho D´agua – PB, 16 de Junho de 2016
José de Arimateia R. de Lacerda

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2016
  O Pregoeiro Oficial e sua equipe de apoio, constituídos pela Portaria nº 02/2016 de 02 de Janeiro 

de 2016, da Prefeitura Municipal de Olho D´agua-PB, vem através deste aviso, tornar público para os 
interessados que, o resultado de julgamento do PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2016, cujo objeto é 
a contratação de empresa para aquisição de material de limpeza. Tendo como vencedor:

MATERIAL DE LIMPEZA
INALDO SABINO DE ALMEIDA  -  ME
VALOR GLOBAL R$ 13.888,40 (treze mil, oitocentos e oitenta e oito reais e quarenta centavos).

Olho D´agua – PB, 16 de Junho de 2016.
José de Arimateia R. de Lacerda

Pregoeiro

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES - CNPJ/CPF Nº 08.778.268/0001-60 Torna público que 
requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a requisição da Licença 
de Operação Nº 3405/2013 em João Pessoa, 24 de maio de 2016. Para a atividade de: HOSPITAL 
GERAL DR PATRÍCIO LEAL DE MELO. Na(o) – RUA PROJETADA – S/Nº – CENTRO - Município: 
QUEIMADAS – UF: PB. Processo: 2016-003334/TEC/LO-2262.

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES - CNPJ/CPF Nº 08.778.268/0001-60 Torna público que 
requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a requisição da Licença 
de Operação Nº 3774/2013 em João Pessoa, 24 de maio de 2016. Para a atividade de: HOSPITAL DE 
DOENÇAS INFECTO – CONTAGIOSAS DR. CLEMENTINO FRAGA. Na(o) – RUA ESTHER BORGES 
– S/Nº – JAGUARIBE - Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 2016-003335/TEC/LO-2263.

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES - CNPJ/CPF Nº 08.778.268/0001-60 Torna público que 
requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a requisição da Licença 
de Instalação Nº 5028/2012 em João Pessoa, 24 de maio de 2016. Para a atividade de: REFORMA 
E AMPLIAÇÃO DA REDE DE FRIO, CONTENDO ADM. ARMAZ. PREPARO, DIST. E AUDIT. PARA 
TREINAMENTO. Na(o) – AV. DOM PEDRO II – Nº 1826 – TORRE - Município: JOÃO PESSOA – UF: 
PB. Processo: 2016-003303/TEC/LI-4861.

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES - CNPJ/CPF Nº 08.778.268/0001-60 Torna público que 
requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a requisição da Licença 
de Operação Nº 3408/2013 em João Pessoa, 24 de maio de 2016. Para a atividade de: HOSPITAL DE 
BELÉM DO BREJO DO CRUZ. UF: PB. Processo: 2016-003321/TEC/LO-2252.

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES - CNPJ/CPF Nº 08.778.268/0001-60 Torna público que 
requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a requisição da Licença 
de Instalação em João Pessoa, 24 de maio de 2016. Para a atividade de: CENTRO ESPECIALIZADO 
EM REABILITAÇÃO. Na(o) – CONJUNTO HABITACIONAL MUTIRÃO – S/Nº - Município: SOUSA – UF: 
PB. Processo: 2016-003314/TEC/LI-4863.

DONAPACK FABRICAÇÃO E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA-ME – CNPJ/CPF 
Nº 19.762.750/0001-29. Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 1266/2016 em João Pessoa, 31 de maio de 2016 – Prazo: 
730. Para a atividade de: Fabricação de Saco para Lixo Na(o) -  ROD BR 230, S/Nº, LOT. MORADA 
NOVA, QD. M, LT. 15 - Município: CABEDELO – UF: PB.  Processo: 2016-002035/TEC/LO-1893.

CELL SITE SOLUTIONS – CESSÃO DE INFRAESTRUTURA S/A – CNPJ Nº 15.811.119/0001-11, 
torna público que requereu a SEMAM - Secretaria de Meio Ambiente a Licença de Instalação, para a 
Instalação de Torre de Antena, situado Rua Dr. Antônio Palitot, nº 160 – Bancários – João Pessoa – PB.

PRESENTES E UTILIDADES LTDA, CNPJ Nº 06.194.031/0004-50, torna público que requereu a SE-
MAPA - Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo a Licença de Operação para 
a atividade Comércio Atacadista e Comércio Varejista, situado a Rua Hortência de A. Brito - Jardim 
América – Cabedelo – PB.

JEOVA JIRE CONSTUCÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 13.418.578/0001-04, Torna 
público que a  SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de 
Instalação nº 1197/2016 em João Pessoa, 24 de maio de 2016 - Prazo: 420 dias. Para a atividade 
de: Edificação  Multifamiliar. Na(o) R. JACKSON DO PANDEIRO, S/N – QD 13, LT 0016, Cidade dos 
Colibris, Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 2016-002492/TEC/Li-4785.

MORAIS BITTENCOURT ENGENHARIA LTDA torna público que recebeuda SEMAM – Secretaria de 
Meio Ambiente, a Licença Prévia074/2016 para o Île de France Residence, situado à Deputado Antônio 
de Pádua Carvalho, Qd044Lt350 – Aeroclube, João Pesssoa-PB.

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES - CNPJ/CPF Nº 08.778.268/0001-60 Torna público que 
requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a requisição da Licença 
de Operação N.º 3406/2013 em João Pessoa, 24 de maio de 2016. Para a atividade de: HOSPITAL 
GERAL DE ITAPOROROCA. Na(o) - RUA PROJETADA – S/N – ROSEIRA Município: ITAPOROROCA 
– UF: PB. Processo: 2016-003333/TEC/LO-2261.

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES - CNPJ/CPF Nº 08.778.268/0001-60 Torna público que 
requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a requisição da Licença 
de Operação N.º 3411/2013 em João Pessoa, 24 de maio de 2016. Para a atividade de: HOSPITAL 
REGIONAL SEBASTIÃO RODRIGUES DE MELO. Na(o) – AV. DEPUTADO ADAUTO P. DE LIMA – 
S/N – Município: ITABAIANA – UF: PB. Processo: 2016-003326/TEC/LO-2255.

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES - CNPJ/CPF Nº 08.778.268/0001-60 Torna público 
que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a requisição da 
Licença de Alteração em João Pessoa, 24 de maio de 2016. Para a atividade de: OFICINA ORTO-
PÉDICA. Na(o) – RUA ORESTES LISBOA – S/N – Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 
2016-003322/TEC/LA-0623.

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES - CNPJ/CPF Nº 08.778.268/0001-60 Torna público que 
requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a requisição da Licença 
de Operação Nº 2410/2013 em João Pessoa, 24 de maio de 2016. Para a atividade de: HOSPITAL 
DISTRITAL SANTA FILOMENA. Na(o) – RUA EPAMINONDAS DE AZEVEDO – S/N – CENTRO - Mu-
nicípio: MONTEIRO – UF: PB. Processo: 2016-003331/TEC/LO-2259.

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES - CNPJ/CPF Nº 08.778.268/0001-60 Torna público que 
requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a requisição da Licença 
de Operação Nº 3409/2013 em João Pessoa, 24 de maio de 2016. Para a atividade de: HOSPITAL 
DISTRITAL DE TAPEROÁ. Na(o) – RUA EPITÁCIO PESSOA – Nº 313 – CENTRO - Município: TAPE-
ROÁ – UF: PB. Processo: 2016-003327/TEC/LO-2256.

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES - CNPJ/CPF Nº 08.778.268/0001-60 Torna público 
que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a requisição da 
Licença de Operação Nº 3407/2013 em João Pessoa, 24 de maio de 2016. Para a atividade de: HOS-
PITAL REGIONAL DE EMERGENCIA E TRAUMA DOM LUIZ GONZAGA FERNANDES. Na(o) – AV. 
FLORIANO PEIXOTO – Nº 4700 – MALVINAS - Município: CAMPINA GRANDE – UF: PB. Processo: 
2016-003325/TEC/LO-2254.
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